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Abstract 

Over the last decade, technology has evolved drastically. The mobile phone has become an 

extension of the biological individual, virtual platforms have had an enormous growth and 

everywhere journey throughout everyday life, there is technology involved in one way or 

another. In our project we would like to investigate how this advancement of technology has 

changed the way things are viewed in the world of psychiatry, both if it has been used before, 

but also if we by modern technology can improve a better study start for young people who are 

about to begin their journey in higher education. 

We have therefore collectively arrived at a main issue to solve, which can be answered with 

this question: 

• Can we, by using technological exposure therapy, help new students with social 

anxiety?” 

We have then made several sub-questions that we believe are of relevance to be able to answer 

our main problem. 

In our theory section, our collection of theories has been about VR technology, both how it 

works, whether it has been used before in psychiatry and what results have come after it has 

been incorporated into psychiatry. 

We have also gathered knowledge about what social anxiety is, in addition to the treatment 

methods that exists, both the traditional methods of treatment but also the newer methods where 

technology is involved. 

In our method section, methods and techniques that we have used in our project have been a 

mixture of interviews, which we have learned the ways of, by use of the knowledge through 

the dimension Subjectivity, technology and society. We have also used the things we have 

learned from the Design and Construction dimension to make a prototype of our project in the 

form of a storyboard and Colored Cognitive Mapping to find possible solutions to our problem. 

Our empirical section has primarily been the best parts of all the data we received from our 

interviews with relevant people, but also briefly about an article evolving around social anxiety 

at Roskilde University. 

We have then made an empirical analysis, where we review the various changes and choices 

we have made throughout the project. 

In the discussion section, we review what we have learned from our theory, method and 

empirical section and finally we try to conclude, whether we have received an answer to our 

problem, as well as a perspective section on things we would like to do better in future projects. 
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Begrebsliste  
 

Brugergrænseflade: En brugergrænseflade (GUI) er det, der binder et IT-system og 

brugeren sammen, via et grafisk visuelt billede. Det kan for eksempel være de ikoner en 

bruger kan klikke på når der tilgås en hjemmeside, som bare er en grafisk illustration af den 

underliggende kode der ligger bag ikonerne, som der kan interegeres med. 

Eksistentielle samtaler: En eksistentiel samtale er samtaler, hvor du snakker om dit eget liv 

som du ser det lige nu. Det kan være dialog omkring ting som ”hvordan kommer jeg videre 

med mit liv herfra?”  

Eksponeringsterapi: Er en terapiform/metode der ofte anvendes til behandling af angst. Den 

går ud på, at personen med angst eksponeres for de ting der frembruser angsten/frygten i et 

kontrolleret miljø.  

Kognitiv adfærdsterapi: Er en terapiform hvor terapeuten arbejder med tanker, følelser, 

handlinger, kroppens reaktions og hvordan disse påvirker hinanden. 

Multiverse/Metaverse: Multiverse/metaverse er en kombination af forskellige teknologier, 

som virtual reality og video der tilsammen skaber en virtuel verden, hvor brugere kan 

opholde sig og interagere med hinanden. 

Postevent processing: Er et begreb fra forskning i social angst. Det bruges til at beskrive en 

kombination af selvkritisk tænkning og bekymring efter personen med angst har været i en 

social situation. 

Social angst: Er en naturlig følelse af frygt for dagligdags situationer, hvor man støder på 

andre mennesker. 

VR: Også kaldet virtuelt reality, er en virtuel virkelighed som brugeren indtræder i og bliver 

en del af. Denne ”virtuelle virkelighed” er computergeneret, som betyder at alle omgivelser 

er computerskabte. 

VR-eksponeringsterapi (VRET): Er en form for eksponeringsterapi, hvor VR-teknologi 

bruges for at eksponere personen for den angst/frygt personen har. 
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1.1 Problemfelt 

Vi vil undersøge om moderne teknologi i form af et metaverse society, kan hjælpe de nye 

studerende til en sikker og tryg studiestart. Vi vil dertil gerne finde ud af, om hvorvidt en 

metaverse verden kan bruges til at forebygge social angst, ved at inddrage elementer fra 

psykiatriens verden.  

Da psykiske lidelser er vokset eksplosivt de seneste par år, så mener vi at der bør tages action 

på det nu, mens det sker i en ung alder, da disse unge år er med til at forme mennesket resten 

af livet. (Bedre Psykiatri, 2019) Disse unge mennesker der døjer med social angst, hvor store 

forsamlinger eller nye områder/mennesker kan skræmme dem og medføre at de får 

angstprovokerende symptomer. Mennesker der lider af social angst, frygter for andre 

menneskers kritiske opfattelse af dem, der kan danne en frygt som i slemme tilfælde vil 

påvirke deres hverdag negativt. (Nielsen, 2021) Denne frygt for at omgås i sociale 

sammenhænge, vil kunne skabe problemer i deres studieliv hvor de til sidst kan ende med at 

droppe ud, hvilket vi gerne vil prøve at forhindre. 

Behovet er reelt set tiltænkt alle unge mennesker der skal starte på en videregående 

uddannelse. Men da det ville være for stort et projekt at gabe over, så har vi valgt at fokusere 

på alle de nye studerende på RUC i en alder af 18-26 år. Valget af målgruppe vil vi kommer 

nærmere ind på senere i opgaven. 

Som førsteårsstuderende er det ikke svært at relatere til, da man er mange mennesker som 

samles i starten. Det kan være en smule nervepirrende at få så mange indtryk på en og samme 

tid, men denne følelse af angst noget som alle folk har oplevet på et tidspunkt i deres liv. Det 

er simpelthen kroppens naturlige måde at fortælle dig, at der er fare på færde eller en frygt som 

ophober sig i kroppen. (Nielsen, 2021) På RUC er der også en del projektarbejde, hvilket 

betyder at man tit er sammen med andre mennesker og mulighederne for at arbejde alene er 

begrænsede, hvilket betyder at folk med social angst, nok hellere vil søge andre græsgange ved 

at søge uddannelser på andre universiteter, hvor kontakten til andre mennesker er særdeles 

mindre.   

Vores mål er at skabe en virtuel verden af RUC som gerne skal være med til at danne et visuelt 

billede af campus som man kan bevæge sig rundt i. Her kan brugeren bevæge sig rundt på 

campus hjemmefra, og se omgivelserne inden de fysisk skal møde op. Her bliver inddelt de 
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inddelt i deres tryghedsgrupper og kan snakke med andre studerende fra deres klasse. Vi ville 

gerne være med til at vise, at det ikke er så farligt at træde ud af sin komfortzone. Vores vision 

er at skabe et sammenhold mellem elever og skolen, inden at de overhovedet er startet, hvilket 

vi mener kunne være en god mulighed for at formindske mange førsteårs frafald.  

1.2 Personlig motivation 

Som ny studerende på en uddannelse, så bliver man mødt af en masse nye indtryk. Det kan 

være alt fra hvordan dine medstuderende går klædt til hvordan campus ser ud, hvilket i den 

grad også er gældende på RUC, da man ser alverdens type af mennesker samlet i et sted. Vi 

havde alle hørt lidt om hvilket universitet det var og der vil jo altid være rygter og fordomme 

om et sted, men vi besluttede os alle om at tage en chance med det. RUC har længe været kendt 

for sine humanistiske uddannelser, men da alle i vores gruppe godt kan godt lide det 

teknologiske aspekt af tingene, så har vi alle derfor valgt HumTek retningen.                                         

Efter at introugen var overstået, skulle vi i gang med den egentlige skolegang hvor vi, på en af 

de første dage, hørte omkring Bastian Winthers oplæg omkring den sårbare studerende. I dette 

oplæg blev der lagt utroligt meget vægt på, at vi alle skal trives godt på skolen. Nogle af os i 

gruppen kunne relatere, hvor andre var lidt mere skeptiske. Men jo længere og dybere i 

oplægget vi kom, da fandt vi alle hurtigt ud af, at det rent faktisk var en dybt seriøs 

problemstilling som vi fik fortalt. I oplægget fik vi fortalt om alt fra depression og angst til den 

værste konsekvens af disse problemer som ender ud i selvmordstanker. Vi blev oplyst omkring 

hvor mange unge mennesker der egentlig går og kæmper med disse ting til hverdagen både i 

større og mindre grad, men at det bare ikke var noget man snakkede så meget om, da det er 

gået hen og blevet lidt et tabu emne, desværre.  

I vores gruppe er vi alle nok lidt sentimentale og følelsesladet mennesker og derfor ramte det 

os. Alle disse fortællinger gjorde, at der dannede sig en lille men voksende lyst inde i os som 

gerne ville løse dette problem, uanset hvor svært og udfordrende det kunne være. Men med den 

konkurrencekultur vi har i størstedelen af verden om at være den bedste til noget, samt den 

stigende brug af sociale medier, der skaber disse ideelle versioner af hvordan man skal være, 

så er det jo nærmest klart, at så mange går og har mindreværdskomplekser omkring dem selv. 

(Statistik, 2020)  

Efter introugen begyndte vi så småt at starte med gruppedannelserne, hvor vi kunne komme 

med nogle idéer til emner, som vi kunne skrive om til netop denne opgave skrivning. Da 

emnerne kom ud, fandt vi i gruppen meget hurtigt hinanden og begyndte at brainstorme indtil 
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at vi fandt en mulig løsning, som vi alle synes om. Herfra tog det fart og vores synergi i gruppen 

har været der fra dag et af, nemlig fordi at vi alle samles om et fælles mål. At gøre verden til et 

bedre sted.  

1.3 Problemformulering 

• Kan vi med teknologisk eksponeringsterapi hjælpe nye studerende med social 

angst?   

1.4 Arbejdsspørgsmål 

• Hvad er definitionen af social angst?   

Først vil vi gerne redegøre for hvad social angst egentligt er. Vi ved, at det er et stort problem 

blandt unge og voksne og med de teknologiske fremskridt som verden har set, mindsker det 

kravet om at komme ud i den fysiske verden, hvilket også kunne blive til et større problem. 

Vil få finde svar på definitionen af social angst, ved at interviewe Bastian og RUC-præsten der 

begge har haft samtaler med studerende der har døjet med angst. Dertil vil vi også læse teori 

omkring fænomenet. 

 

• Hvilke behandlingsformer findes der for social angst?  

Vi vil også gerne undersøge, hvilke former af behandling der er blevet brugt til social angst og 

hvordan de har hjulpet mennesker eller hvordan det forebygger problemet. Dette kan blive 

meget brugbart når vi skal designe vores egen behandlingsmetode.  

Vi vil undersøge dette gennem litteratur læsning, samt interviews af videns personer. 

 

• Hvor stort et problem er social angst blandt unge?: 

Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at illustrere, hvor mange unge der faktisk har social 

angst og vise, hvor stort et problem det egentligt er så kan der kan komme et større rampelys 

på social angst blandt unge.  

For at svare på dette vil vi få fat på statistikker, samt høre gennem vores interviews om de 

videns personer vi interviewer kan give os noget svar på hvor stor problemet er. 

 

• Hvad er eksponeringsterapi? 

Da vores endelige design vil være en form for eksponerings terapi, vil gerne finde teori om 

denne terapi form og undersøge om eksponerings terapi er blevet brugt, ved hjælp at teknologi 

i psykiatriens verden før. Dette vil vi finde svar på via litteratur læsning. 
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• Hvad er teknologien bag VR?   

Her vil vi gerne undersøge, hvordan VR virker i praksis. Dette vil altså sige, hvilke former af 

hardware og software der bliver brugt i VR. Derudover skal der undersøges om, hvordan man 

skaber en realistisk verden, så vi kan bruge det som en behandlingsmetode.  

Vi vil igennem litteratur læsning om VR-teknologi, finde svaret på hvordan teknologien 

fungere. 

 

• Hvad er fordele og ulemper ved VR?  

Dette spørgsmål skal mest bruges til at undersøge ulemperne ved VR så vi undgår at designe 

et produkt, som faktisk virker og mindsker mængden af ulemper der er ved at bruge vores 

produkt. På den anden side har vi også fordelene der skal undersøges og, hvordan disse fordele 

træder i kraft i brugen af VR-teknologi. 

Vi vil gennem litteratur læsning finde ud af hvilke fordele og ulemper der er ved brugen af VR-

teknologi. 

 

• Har VR teknologi hjulpet i psykiatrien før?  

Her vil vi gerne undersøge om psykiatrien har brugt VR til at behandle unge med social angst 

eller psykiske lidelser. Derudover vil vi bruge resultaterne til at implementere det i vores eget 

design.  

Vi har fundet frem til Odense Telepsykiatrisk Center, og vil indsamle viden fra ”Psykiatrien i 

Region Syddanmark” hjemmeside, om hvordan VR-teknologi har hjulpet i psykiatrien hos 

dem. Dertil vil også gerne høre de videns personer vi interviewer, om hvad deres tanker er 

omkring brugen af VR-teknologi til behandling i psykiatrien.  

 

1.5 Afgrænsninger 

Det første der fangede vores opmærksomhed, er igen Bastians oplæg, hvilket har inspireret os 

meget til denne opgave. Det gjorde os opmærksom på problemet, hvor Bastians interview 

gjorde os klogere på årsagen til problemet, hvilket er en form for ubehag som man følte og 

den grundlæggende overbevisning om, at man ikke er god nok. (Winther, 2021) Vi har 

tidligere i vores indledning, snakket om hvor meget at psykiske lidelser fylder i dagens 

Danmark. Med alt dette i mente, så er det meget spændende at kigge på DR´s trivselsmåling 

hos gymnasieeleverne. Denne måling viser os, at der er en stigende grad af mistrivsel hos 

gymnasieeleverne, hvor hver tredje gymnasieelev overvejer at droppe ud. (Mette Richardt, 

2019) 
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” Den gode nyhed er, at de unge er gode til at passe på hinanden. Det handler ikke om 

mobning eller sådan noget. Men de føler et stort pres i hverdagen, og det afspejler sig det 

omkringliggende samfund” – Pernille Rosekrantz-Theil (S) (Mette Richardt, 2019) 

”Jeg tror også at karaktererne fylder alt for meget. Og det her ræs, om at eleverne skal 

igennem systemet hurtigst muligt, betyder, at der er flere, der bliver pressede og stressede” – 

Martin Mejlgaard (Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) (Mette Richardt, 

2019) 

Allerede i gymnasiet mærker de pres fra forhåbningen om deres karakterer, det her med at 

være den bedste. At de unge bliver udsat for sådan en form for konkurrencekultur, har 

tydeligvis gjort at mange af dem føler en form for ubehag, måske en begyndende 

overbevisning om, at man ikke er god nok. Gymnasielever er en målgruppe som er lidt for 

unge til at det er for relevant for os, da vi ville skulle bruge for meget tid på undersøgelser og 

test af gymnasieelever. Derfor har vi valgt at fokusere på de videregående uddannelser, hvor 

alderen er lidt højere.  

Vi har valgt at vores målgruppe skal være nye studerende på RUC mellem 18-25. Vi har, med 

hjælp fra Uddannelses – og Forskningsministeriets rapport, fået tal på antallet af ansøgere på 

RUC. Ud af 5640 ansøgere var der hele 1806 optagne på bacheloruddannelse, hvor 1741 af 

disse var mellem 18-25. (Forskningsministeriet, 2020) Hvis vi så tager et kig på antallet af 

førsteårs frafald på bacheloruddannelser for 2020, så ligger det på hele 14,8% hvilket gør det 

til et ret stort problem, når man tager i betragtning at der var 1806 optagne hvor størstedelen 

af dem var mellem 18-25. Hvis vi tager 14,8% af 1806 så bliver det til knap 267 studerende 

som dropper ud det inden det første år. (Universitet, 2020)  

2. Teori afsnit 

2.1 VR-Teknologi 

Vi kender det alle sammen, hvor vi forstiller os at være i en anden realitet, verden eller noget 

helt tredje, men det er ikke muligt i den virkelige verden. Derfor har vi virtual reality, hvor man 

kan skabe sin egen verden og lave sine modifikationer. Ifølge vores problemfelt og 

problemformulering, skal vi prøve at skabe et behageligt miljø for nye studerende der starter 

på RUC, med hovedfokus punkt på nye studerende der har social angst. Men før vi går i dybden 

med, hvordan vi har tænkt os at skabe vores virtuelle verden er det vigtigt først at forstå, hvad 

Virtual Reality er og, hvilke processer og faktorer der spiller i spil i udviklingen af det.  
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For at kunne gennemføre et velfungerende Virtual Reality oplevelse, skal der bruges 4 

elementer for at kunne skabe en succesfuld imitation af den virkelige verden. I de 4 

nøgleelementer er der 4 aktører, som går i harmoni med hinanden, hvilket kan klassificeres 

som brugerne, den virtuelle verden, immersion og skaberne. Alle disse aktører arbejder 

sammen med hinanden for at kunne skabe den mest realististske oplevelse for brugeren. I de 

følgende afsnit vil der blive redegjort for de fire nøgleelementer. 

De første to nøgleelementer er Deltagerne og Skaberne, som går sammen i harmoni fordi her 

finder vi den menneskelige del af Virtual Reality. Når der skal skabes en virtuel verden, skal 

skaberne lave den virtuelle verden ud fra brugerens tanker og handlinger. For at gøre det her 

muligt skal der skabes en brugergrænseflade, som er forbindelsen ift. VR udstyret samt 

brugeren der gør brug af VR-oplevelsen. (Sherman, 2018) 

Det tredje nøgleelement er selve den Virtuelle verden. Der kan bruges forskellige måder at 

opleve samt projektere den Virtuelle verden, som kan være gøres ved fx animationer eller 

indspilning af videoelementer. Den virtuelle verden skal være koblet til en form af software, 

hardware og et VR headset, som skal guide oplevelsen hen til det formål der er med den 

virtuelle verden. Derudover er det også vigtigt at vælge den rigtige medieform så formålet 

stemmer overens med de øvrige aktører i den virtuelle verden. For at den virtuelle verden skal 

være interaktiv, skal der tages forholdsregler for, hvordan brugeren interagerer med den 

virtuelle verden. Dette kan være, hvor mange brugere der er tilladt i den virtuelle verden og 

basale fysiske love der skal efterligne den virkelige verden. Disse forskellige forholdsregler 

skal være i den virtuelle verden lige meget valget af software, hardware og medieform. Den 

virtuelle verden har nemlig til formål at fungere som et medie, der guider brugeren igennem 

samt, at de får den fulde interaktivitet ved formålet af oplevelsen. (Sherman, 2018) 

Det sidste nøgleelement er Immersion, som har til formål at skabe de realistiske miljøer og 

oplevelser, som skal kunne give den samme følelse af genkendelige oplevelser eller miljøer. 

Immersion kan deles op i to forskellige grupper. Den første er den fysiske immersion, der 

sørger for at hardwaren og software er taget rigtig i brug, når brugeren skal bruge VR. Den 

anden gruppe er den mentale immersion, som bliver fuldført ved det rigtige valg af engagement 

for brugerens side. Disse to grupper skal gå i hånd med hånd som de øvrige principper og 

aktører.  (Sherman, 2018) 

Vi har også læst os frem til en række mulige fordele og ulemper med brugen af VR-teknologi. 

Fordele kan være: 
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• Kan bruges som et træningsmiljø for forskellige jobpositioner. Det kan for eksempelvis 

være astronauter som skal trænes i at være på en rum station. Her kan de være på 

rumstationen i et virtuelt miljø, og afprøve hvordan en dagligdag er og de forskellige 

opgaver der skal laves på dagen. 

• Det kan også bruges som samlingspunkt til virtuelle sociale arrangementer, hvor 

deltageren kan være sammen med andre brugere til en koncert eller lignende, uden at 

det bare blive vist som et stream uden følelsen at være rigtigt til stede. Et godt eksempel 

på dette er de virtuelle koncerter der bliver holdt i spillet ”Fortnite”. Her var der hele 

12,3 millioner af brugere på, for at se en koncert af kunstneren der går under navnet 

Travis Scott, hvilket viser hvor mange mennesker der kan samles på baggrund af en 

begivenhed i en virtuel verden. (Goslin, 2020) 

• Det kan bruges som rundvisning til en fremtidig bolig man gerne vil se på. Hvis 

lokationen af boligen ligger langt væk, kan en virtuel rundvisning af boligen være en 

måde at se den på uden at skulle rejse alt for langt for at se den. 

Ulemper kan være: 

• Afhængigheden af VR kan være et problem, da brugeren kan ende med at foretrække 

den virtuelle verden fremfor den fysiske verden. Derved kan brugeren også miste sit 

sociale liv i den fysiske verden, da den virtuelle verden bliver den foretrukne måde at 

bruge hverdagen på.  

• Et overdrevet forbrug af VR og overeksponering af blue light, kan medføre mangel på 

tidsfornemmelse, søvnløshed og ubehag i kroppen da man bevæger sig rundt i det 

virtuelle, som hjernen og kroppen har svært ved skabe en sammenhængene forståelse 

for over længere forbrug. 

(Dudkin, 2019) 

2.2 Social angst 

Psykiske lidelser er noget som mange danskere har følt eller føler symptomerne af på egen 

krop, hvor hver tiende dansker rent faktisk opfylder kriterierne for at kunne få en psykisk 

diagnose omkring en mulig lidelse, hvilket svarer til omkring 580.000 danskere. Jo længere vi 

dykker ned i tallene, desto større et problem indser vi, at det egentlig er. Det starter hos de helt 

unge og her er det at ca. halvdelen af alle psykiske lidelser debuterer inden 14-årsalderen, mens 

hele 75% af lidelserne er debuteret inden 24-årsalderen. Når man læser disse tal, så er man ikke 

i tvivl om, at det er et stort problem. Faktisk så er psykiske lidelser den største folkesygdom i 
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hele Danmark, men alligevel bliver der taget let på det i forhold til andre fysiske sygdomme 

såsom kræft.  (Bedre Psykiatri, 2019) De mange danskere dog ikke har en og samme psykiske 

lidelse. Listen for alle de forskellige er lang, men i denne opgave vil vi fokusere på en helt 

special gren indenfor disse psykiske lidelser, nemlig social angst.  

”Mentale helbredsproblemer kan have store konsekvenser for børn og unges sundhedstilstand, 

personlige udvikling, livskvalitet, og sociale relationer resten af deres liv, og det er derfor 

vigtigt, at vi får vendt udviklingen.” – Pia Jeppesen (seniorforsker, ph.d. og overlæge på Børne- 

og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden) (Vidensråd og Forebyggelse, 2020) 

Det er simpelthen absurd at tænke på, at Danmarks største folkesygdom er størst i blandt de 

unge som skal uddanne sig og bære Danmark ind i fremtiden. Med det sagt, så giver det stadig 

god mening, da vi ser en stigende grad af mistrivsel hos dem. I en rapport af Vidensråd for 

Forebyggelse kan vi se, at der igennem de seneste par år også har været en stigende grad af 

tilfælde af social angst hos drenge/mænd og piger/kvinder i alderen 10-24 år. (Vidensråd for 

forebyggelse, 2020) Men hvad indebærer social angst og hvorfor er det et problem?  

Angst er en helt naturlig reaktion der er i kroppen, som alle mennesker kan få. Angst er 

forbundet med følelsen af, at kroppen kan mærke en form for frygt eller fare der nærmer sig. 

Hos de fleste af os er den dog kortvarig og fjerner sig hurtigt igen når faren er afværget. Der 

hvor at angsten bliver til et problem er, hvis den er vedvarende og belaster individet i sådan en 

grad, at den kan blive en hindring for individets evne til at fungere i dagligdagen. Følelsen af 

angst og dens symptomer er grundlæggende ens hos både børn og unge hvorimod af genstanden 

eller situationen der danner angsten, er anderledes. Den sociale angst rammer især de unge 

mennesker, der føler en overdreven angst når det kommer til sociale situationer hvor de kan 

være genert eller bange for at snakke med nye mennesker. Det kan sågar også være i situationer 

hvor de er bange for at gøre sig selv pinligt berørt, som f.eks. at svare forkert på et spørgsmål 

i klassen, når de ved at hele klassen lytter med, eller den helt klassiske med at tisse i bukserne. 

(Vidensråd for forebyggelse, 2020)  

Symptomerne for social angst kan variere fra person til person, men dog er mange af 

symptomerne noget som går igen hos de fleste. Angsten fører til at man kan rødme, svede, 

ryste, blive tør i munden, få hjertebanken, følelsen af at besvime, men samtidig med alt dette, 

så er man stadig bange for at alle andre bemærker det, hvilket kan gøre hele situationen mere 

uudholdelig at være i. Man er simpelthen så opmærksom omkring andres holdninger og 

meninger til en, at man ikke har lyst til at fortælle hvordan man har det, af ren og skær skam 
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og frygt for, at folk ikke vil tage en seriøs.  Disse situationer kan hurtigt blive til hverdagstanker 

hvis man bliver ved med at tænke over, at folk har en kritisk opfattelse af hvordan man er, ser 

ud eller hvordan man agere. Disse tanker kan ende med at påvirke individet med angst så meget, 

at vedkommende vil have svært ved at kunne tage i skole og/eller arbejde netop fordi at disse 

tanker tager over. Dette er startskuddet for de fleste, hvor at udeblivelse af sociale 

arrangementer og fester hurtigt følger trop og at dette i slemme tilfælde kan føre til ensomhed 

og depression. (Nielsen, 2021) Det med at have svært ved at kunne tage i skole er det, som vi 

gerne vil tage fat om, da tallene for førsteårs frafald på RUC er alt for høj. (Universitet, 2020) 

Der findes forskellige behandlingsformer for social angst. Den første er medicinsk 

behandling, hvor der findes forskellige piller som kan hjælpe. Betablokkere kan hjælpe med 

at slappe af ved at sænke pulsen og derved bliver mængden af blod som hjertet pumper ud 

også mindre. Det hjælper på at formindske blodtrykket og dæmper fysiske symptomer såsom 

rysten og hjertebanken, som mange bruger inden eksamen. Benzodiazepiner er piller med 

psykoaktive stoffer mod både angst og søvnproblemer. De virker også som betablokkere og 

er med til at virke beroligende men er meget kraftig, og kan ende ud i afhængighed hvis man 

ikke bruger det forsigtigt. Den mest almindelige medicinsk behandling er SSRI, som er et 

antidepressiv også kaldet lykkepiller. Det bruges hovedsageligt mod depression men kan også 

bruges mod angst, da midlerne har færre og mildere bivirkningerne end de andre der er 

nævnt, dog er afhængighed også en stor faktor her. (Nielsen, 2021) 

 

Den næste behandlingsmetode er samtaleterapi også kaldet kognitiv adfærdsterapi, som vi vil 

komme mere ind på senere i opgaven. Derudover er der kommet en ”ny” metode som 

omhandler eksponering terapi, hvilket er blevet et meget populært emne indenfor psykiatriens 

verden. Sidstnævnte synes vi lød helt vildt spændende og er også det vi har taget fat i, hvilket 

vi derfor også vil komme nærmere ind på i opgaven her. 
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2.3 Kognitiv Adfærdsterapi  

Kognitiv adfærdsterapi bliver defineret af psykologerne Johansen & Kristoffersen:  

Kognitiv adfærdsterapi er den mest benyttede form for terapi. Dette skyldes at den 

sammenlignet med andre terapiformer, har vist sig at være den en af de mest effektive 

terapiformer i patienters behandlingsforløb.  

Den kognitive del handler om at individet kan have fejlagtige tænkemåder omkring en selv 

eller omverdenen, da individet jo ser omgivelserne omkring sig fra sit eget subjektive 

synspunkt. Individet kan for eksempel have negative tanker om sig selv, såsom at de ser 

unormale ud ift. til mennesker omkring dem. Disse tanker er ikke baseret på den faktiske 

virkelighed, da det jo er tanker/opfattelser i individets eget hoved.  

Den adfærdsmæssige del handler om at individet kan have en adfærd, der ikke passer til en 

given situation, og kan derfor være upassende/uegnet til situationen.  

Den kognitive adfærdsterapi kommer i spil her, da en person for eksempel kan have negative 

tanker om sig selv, som udløser en selvdestruktiv adfærd. Her vil individet sammen med en 

psykolog prøve at få individet til at se anderledes på sig selv, eller at dem til at indse, at sin 

egen subjektive opfattelse at omverdenen ikke nødvendigvis er korrekt. Hvis denne indsigt 

bliver opnået, så vil individet forhåbentligt få ændret sit adfærdsmønster.  

(Kristoffersen P. J., u.d.) 

  

2.3.3 Kognitiv adfærdsterapi for social angst  

Ifølge ”The Wiley Blackwell Handbook of Social Anxiety Disorder” skrevet i 2014, er 

eksponeringen en vigtig brik for at overkomme sin angsttilstand. En undvigelse af de 

angst fremkaldende situationer vil nemlig forstærke kognitive fejlantagelser af verdensbilledet, 

og kan medføre at angsten forværres. Der menes også at eksponerings strategien er mest 

effektiv som en behandlingsform, når individet er fuldt engageret i den angst fremkaldende 

situation både psykologisk og emotionelt. Dette vil ske hvis individet afviger fra at bruge sine 

gamle strategier når angsten fremkommer. Strategier som også bliver defineret 

som ”safety behaviors”i (Weeks, 2014), kan være ting som:  

• Indtagelse af alkohol før en social aktivitet  

• At klæde sig i tøj/makeup der skjuler at andre kan se en fysisk reaktion af angsten (fx 

sveden og rødmen)  

• Undgå øjenkontakt med andre  

• Lave manuskripter i hovedet før der indgås dialoger med andre  
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Det er også vigtigt at finde de tegn, hvor individet med angst får udløst en angst fremkaldende 

reaktion. Dette kan være ting som at deltage i skolens undervisning, tage på indkøb eller andre 

sociale situationer. Der kan nemlig udledes en eksponerings plan fremadrettet for individet med 

angst, som kan planlægges alt efter hvor meget angst der fremblusser i den specifikke situation. 

Forståelsen af disse tegn kan også være med til at finde frem til patientens underliggende 

grunde til at der bliver udløst en reaktion af angst i momentet.  

Underliggende grunde som psykologen vil finde frem til, kan være negative fejlagtige 

tænkemåder efter en samtale som for eksempel ”Jeg er kedelig at høre på”. Dette kaldes 

også ”postevent processing”, da individet efter en angst fyldt oplevelse vil gå hjem, og fylde 

sig selv med negative tanker, som kun vil forværre angsten i fremtidige sociale interaktioner.  

(Weeks, 2014) 

 

2.4 Internetbaseret terapi  
 

Behandling i internetpsykiatrien benyttes som et effektivt kommunikationsværktøj til patienter 

der har brug for en hurtig og nem tidsmæssig behandling. Det online internetpsykiateren fra 

Telepsykiatrisk Center, i Odense, startede som et forskningsprojekt i 2013 og var en del af den 

nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Formålet med projektet var at afprøve 

internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af depression. Projektet blev en kæmpe 

succes og blev i 2015 gjort muligt for borger over 18 år i Region Syddanmark at tage imod 

tilbuddet. I 2018 gjorde Danske Regioner det muligt at udvide internetpsykiatrien til at alle 

borgere over 18 år i hele Danmark.  (Internetpsykiatrien, 2021) 

Internetpsykiatrien foregår således at patienten tager daglig øvelser og spørgeskemaer, samt 

får informeret viden, der kan hjælpe patienten med at nedbryde negative tanker-og 

handlemønstre. Metoden hjælper patienten i at nedbryde de rutiner der leder til angst og 

depression. Internetbaseret terapi bliver kun brugt til let depression og kræver at patienten tager 

behandlingen dagligt, så proceduren er op til den individuelle bruger at overkomme og udfordre 

sine tanker og adfærd. I internetpsykiatrien arbejder patienten sammen med en psykolog via 

digitale skrift. Arbejdsprocessen foregår asynkront med patienten og behandleren med typisk 

korte beskeder fra psykologen. Resultatet med behandlingsprogrammet er at støtte og motivere 

patienten, samt give et miljø for respekt, forståelse og støtte vedkommendes dilemmaer.   

Fordelen med internetbaseret terapi er løsningen til at løse problemer som transporttid for 

patienten til de psykiatriske afdelinger. Nedlukningen fra Covid-19-krisen har åbnet øjne op 
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for fremtiden af psykiatriafdelingen og sikret, at opretholde behandlingsperioden mellem 

patienten og behandleren inde for psykiatrien ved hjælp af digital kommunikation. 

Psykiatriafdelingens adaption til en effektivt internetbaseret terapi, hjælper unge mennesker 

der opvokset i et digitalt mediemiljø. Det giver den nye generation nemmere mulighed til 

værktøjer for forebyggelse imod depression, som desværre er højt, i nedlukningsperioden. 

(Kristoffersen J. &., n.d.)  

   

2.5 Eksponerings terapi  

Eksponerings terapi bliver defineret af Charlotta Holm, som er psykoterapeut, med speciale i 

metakognitiv terapi: 

Eksponerings terapi er en form for kognitiv adfærdsterapi, der kan hjælpe med at behandle en 

række forskellige forbier og angst lidelser. Det kan blandt andet være en fobi som 

”Amaxophobia”, hvor individet med fobien har en frygt for at befinde sig i køretøjer der er i 

bevægelse, eller en angst lidelse som social angst hvor man frygter at være i sociale 

situationer sammen med andre mennesker.  

Eksponerings terapien går her ud på at sætte individet i en situation, hvor han/hun bliver 

udsat for en noget der fremmer angstfølelsen.   

Selve terapien med en psykolog vil være forskellige ude fra det enkelte individs nuværende 

situation. Grundlæggende går det dog ud på at få en ”gradueret” eksponering sin frygt. Dette 

betyder at individet i små skridt bliver konfronteret med sin angst, og ved hvert skridt er 

målet at få en tryghedsfornemmelse i den angstfremkaldende situation. Hvis individet opnår 

trygheden i situationen, kan de gå et skridt videre, få en større eksponering af angsten i en ny 

situation og forhåbentligt overvinde angsten helt, efter at have gået alle skridt i kampen mod 

angsten.  

(Holm, 2019) 

 

Den gradueret eksponeringsterapi blev opfundet af Joseph Wolpes i 1950’erne, og er kaldet 

”Systematic desensitization”.  

“Systematic desensitization is venerable behavior therapy technique developed by Joseph 

Wolpe for the treatment of fear- and anxiety-related disorders.” (McGlynn, 2002) 

 

Denne terapi form har 3 stadier som er afslapnings teknikker, et hierarki over frygten og til 

slut vejen op af dette ”frygthierarki”. 
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I det første stadie vil en række afslapnings teknikker blive lært og brugt i samspil med 

eksponeringen. Disse vil blive brugt når individet er i den angstfyldte situation, men kan også 

anvendes som en del af dagligdagens rutiner. 

Afslapningsteknikkerne vil være en eller en kombination af følgende: 

• Diafragmatisk vejrtrækning: En øvelse, hvor du lærer at regulere din vejrtrækning ved 

at trække vejret langsomt ind ad næsen, holde vejret i et par sekunder, og til slut puste 

ud af munden 

• Visualisering: En øvelse hvor du lærer at visualisere en afslappede scene, hvor ens 

fokus bliver rettet mod detaljer i den visualiserede scene. 

• Progressiv muskelspænding: En øvelse hvor du lærer at afslappe dine muskler. Her er 

formålet at du lærer at se tegn på angsten bedre, da du lærer at kende forskellen på din 

anspændte og afslappede krop. 

• Meditation: Meditation kan hjælpe dig med at kende din krop, tanker og følelser bedre 

når du støder på en angstfuld situation. 

(Healthline, 2019) 

 

På det andet stadie så vil patienten sammen med terapeuten lave et frygthierarki som kan se ud 

som denne ift. social angst: 

Adfærd Bedømmelse af frygten i procent (%) 

Gå uden for 10 

Tage offentlig transport 25 

Købe ind i nærmeste indkøbs sted 40 

Tage på studie/skole 60 

Møde op til en jobsamtale 80 

Lave et oplæg foran publikum 100 

 

Det tredje og sidste stadie i terapiformen vil her være at bestige trappe af frygthierarki, og bruge 

de afslapningsøvelser man har fået tillært når man støder på frygten. Over tid vil formålet her 

være at patienten vil kunne tage flere skridt op at trappen, uden at angsten tager for meget fokus 

til at situationen bliver uhåndterbar. 

(McGlynn, 2002)  
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2.6 VR-eksponeringsterapi (VRET)   
Virtuel Reality (VR) skal forstås som en computerskabt illusion i form af lyd og billeder for 

brugeren. Det skaber et digitalt miljø for brugeren for at frembringe en fiktiv situation.   

Der har været forskning omkring moderne artefakter, som f.eks. VR-briller der kan hjælpe folk 

med fobiske angstlidelser (socialforbi, agorafobi, enkeltfobi), posttraumatisk 

belastningssyndrom (PTSD), misbrug og spiseforstyrrelser. Anvendelse af virtuel-reality (VR) 

inde for sundhedssektoren bliver brugt som en form for adfærdsterapi. Metoden omhandler 

brugen af VR-artefaktets funktion til at danne et virtuelt miljø for brugeren. Man har allerede 

benyttet VR til behandling af social angst. Telepsykiatrisk Center i Odense, udforsker og bruger 

to forskningsstudier i VR-teknologien som et behandlingskoncept til patienter med social angst 

(Per Trads Ørskov, 2021). Telepsykiatrisk Center i Odense har benyttet VR-udstyr siden 2018, 

og konstrueret et rum, hvor patienter kan gå ind, sammen med andre patienter eller sammen 

med personalet og bruge udstyret.   

Ifølge Odense Telepsykiatrisk Center hjemmeside på psykiatrisk hospital afdeling. Fortæller 

der at de benytter VR-rummet som en metode til at aflede patienterne fra tanker og uro. El-

Khatib beskriver også at det giver mulighed til at skabe et miljø der vækker forskellige positive 

reaktioner frem i patienten. Lars Clemmensen som er projektleder på forskningsstudiet, 

forklarer VR som et værktøj man kan inkludere i den traditionelle behandling.   

Metoden at udnytte sansemæssige stimulationer, der hjælper patienter med social angst fordi 

de kan opleve svære situationer som i sidste ende ikke er virkelige. Gentagende prøvelser af de 

scenarier, kan danne en stærk mentalbarriere for brugeren. Så kan de mentalt være forberedt 

på situationer, som normalt ville provokere dem ud i deres anfald 

 

2.7 Fordybning af undersøgelser af VR-eksponering  

Undersøgelsen omkring at VR-eksponeringsterapi var blevet brugt i den danske psykiatri, er 

baseret i forskning med behandling af social angst. Hovedemnet var at finde data og inspiration 

til vores projekt, samt at blive erfarne inde for emnet. I undersøgelsen med VR-

eksponeringsterapi fra Telepsykiatrisk Center, i Odense, var der indholdsrig information 

omkring hvordan VR-teknologien hjælper i et digitalt miljø, samt mennesker der lider af 

socialangst. Vi anvender den viden til vores projekt, til hvordan man kan bruge moderne 

teknologi til at hjælpe nye studerende der har socialangst.  
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3. Metode 
 

3.1 Kvalitativ analyse 

I vores opgave har vi primært valgt at gøre brug af kvalitative data, som vi har indsamlet med 

vores egne udarbejdede interviews. Grunden til dette er, at vi ikke behøver at indsamle data i 

form af kvantitative analyser, da vi kan finde en masse læseblogs og relevante rapporter med 

tal og statistikker på nettet, da psykiske lidelser er noget som fylder rigtig meget i dagens 

Danmark. Her har Sundhedsstyrelsen f.eks. udarbejdet en rapport kaldet ”Danskernes 

Sundhed”, som viser en stigningen i procenter af danskere der nævner, at de har et dårligere 

mentalt helbred. (Heidi Amalie Rosendahl Jensen, 2018) 

Vores emne kan godt anses som værende komplekst, da der ikke rigtig er en opskrift eller 

formel på, hvordan man føler eller har det når man lider af social angst. Der er en bred række 

af symptomer hvilket betyder, at et spørgeskema til studerende ville blive for besværligt at 

svare på for den studerende, da mange ikke selv er klar over deres symptomer og hvad det 

betyder. De kan føle at de har det okay eller også har de slet ikke lyst til at svare, hvilket ville 

give et slag på vores repræsentative standpunkt. Al vores data som omhandler, i hvor stor en 

grad at psykiske lidelser fylder i samfundet, er derfor taget fra allerede udarbejdede 

spørgeskemaer og rapporter. I stedet for at bruge tiden på at analysere de kvantitative data i 

form af udbredelsen af psykiske lidelser, så har derfor valgt at udvide vores videns horisont og 

prøve at forstå problemet endnu mere, ved at gå mere i dybden med vores data i form af de 

interviews der er blevet omtalt. 

Af disse årsager har vi fokuseret på vores semi-strukturerede interviews, hvor vi har valgt at 

interviewe personer, som har viden og/eller erfaring indenfor emnet. Her har vi Ernst Schraube 

som er uddannet psykolog, filosof og lektor på Roskilde Universitet. Med det sagt, så har vi 

ikke kun interviewet uddannede psykologer eller personer der arbejder indenfor lægefeltet, 

men også personer der enten selv har været påvirket af psykiske lidelser eller har snakket med 

en masse som er/har været påvirket af det, da vi gerne vil danne os et indblik i, hvad der rent 

faktisk virker på at ”bekæmpe” eller mildne disse symptomer på psykiske lidelser. Her har vi 

et interview af vores studiemiljø tutor Bastian Winther Danielsen, der åbent har fortalt om sine 

egne oplevelser i et oplæg, hvor han samtidig også kæmper for at formindske dårlig trivsel på 

uddannelsen. Udover Bastian, har vi interviewet RUC præsten, Ulla Pierri Enevoldsen, som er 

ansat på skolen, for at de studerende og lærere kan have en at snakke med hvis de har det svært. 
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Disse interviews er med til at danne et godt fundament for, hvordan vi skal takle vores opgave 

og hvad vi gerne vil have vores produkt skal kunne. 

3.2 Semesterbindinger  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

I vores projekt har vi valgt at lave semesterbinding til Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS). Da vi gerne vil undersøge hvilken rolle teknologien kan hjælpe mennesker på, så har vi 

udarbejdet forskellige spørgsmål til interviews. Vi har brugt Kvale og Brinkmann’s 

fremgangsmåde til at lave interview scriptet, men også at stille opfølgende spørgsmål så 

interviewet får et godt flow.  

Vi har valgt at inddrage interviews i vores indsamling af empiri, så al vores teori ikke kun 

kommer fra artikler og bøger. Da vores interviewede personer har haft samtaler med unge, der 

har døjet med social angst, har vores interview spørgsmål været rettet mod at få nogle af deres 

konkrete erfaringer ud fra de samtaler de har haft. Der har også været spørgsmål, som spørger 

ind til deres syn på, om teknologi kan hjælpe i psykiatriens verden, og så har vi også spurgt ind 

til deres inputs af vores design. 

Vi har bearbejdet vores interviews, ved brug at Kvale og Brinkmanns fremgangsmåde i at 

udføre et interview. Først har vi ”briefet” interviewpersonen. Her introducerer vi vores projekt 

samt fortæller den interviewede hvorfor vi har valgt at interviewe lige præcis dem.  

Dernæst har vi forberedt et interview script med spørgsmål som: 

”Hvordan ville du definere social angst/social forbi ud fra de samtaler du har haft med 

studerende? ” 

”Tror du at en virtuel præsentation af et kommende studie kan afhjælpe belastningen hos 

en studerende, inden studie start?” 

”Hvilke negative aspekter kan der komme med at bruge teknologi som eksistens-hjælper?” 

Spørgsmålene er lavet med henblik på at få svar på vores problemformulering og 

arbejdsspørgsmål. Vores interviews har været ”semistrukturerede”, som betyder at der har 

været et klart tema over vores samtale med den interviewede, men at der også har været plads 

til opfølgende, spontane spørgsmål, alt efter hvordan interviewet former sig undervejs. 

(Steinar Kvale, 2009) 
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Design & Konstruktion 

Vi har også valgt at inddrage Design & Konstruktion dimensionen. 

Vi har inddraget fremgangsmåden CCM (Coloured Cognitive Mapping). 

”Coloured Cognitive Mapping (CCM) [1, 2] is an approach for analysing problems to 

understand their causes and consequences and for identifying potential ways to solve the 

problem(s)” (Venable, 2014) 

Vi brugte altså CCM fremgangsmåden til at finde årsager og konsekvenser til vores 

problemstilling, og herefter finde mulige design løsningsforslag til problemet. 

 

 

(Design og Konstruktion eksamen - egne noter, 2021) 

På det røde problemkort ses at vi har sat problemet ”Social angst et er problem for RUC-

studerende i midten. Vi har herefter tænkt over årsager som usikkerhed eller traumatiske 

oplevelser kan være årsager til angsten, og konsekvenserne af angsten kan ende ud i depression 

eller at stoppe på RUC. 
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(Design og Konstruktion eksamen - egne noter, 2021) 

Vi har derefter vendt problemkortet om og fundet løsninger til årsagerne og konsekvenserne af 

problemet. 

Storyboard-teknikken som vi lærte fra Design & Konstruktion blev også brugt for at illustrere, 

hvordan vi har tænkt os at vores endelige produkt skal se ud. Storyboard-teknikken går ud på 

at vi via tegninger kan fortælle, hvilke problem som vores design skal læse. 

 

 

 

 

3.3 Storyboard  

Storyboardet var konstrueret under Basiskursus 1: Design og konstruktion eksamen (Danyal 

Muhammad Pasha, 2021), for at vise produktet i tegninger der forklarer processen gennem 

brug. Storyboardet viser processen brudt op i scenestykker, hvor hver scene skal forklare 

forskellige stadier i brugen af produktet. Metoden var effektiv og giver et godt indblik i, 
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hvordan vi forestiller os at produktet skal bruges. Storyboardet blev delt op i 20 antal felter, 

hvor hvert vi vil beskrive hvad der foregår på tegningen for hvert felt: 

 

Scene 1 & 2 

 

I scene 1 bliver får vi et blik af brugeren, der skal bruge vores produkt. Brugeren her er designet 

som et ungt menneske der føler sig alene i et klasserum. Her kan vi se på hans ansigtsudtryk, 

at han ikke er helt tilfreds, hvorimod at man ser hans klassekammerater hygge sig i baggrunden. 

Dette er med til at afspejle hvordan social angst hos en person kan påvirke dem i sociale 

sammenhænge.  

Scene 2 viser den samme unge mand, der skal til at lede efter sit nye studie. Han søger efter 

studieretninger, hvilket er med til at demonstrere den gruppe af mennesker vi ønsker at ramme, 

som er nye studerende på RUC.   
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Scene 3 & 4 

  

I scene 3 er der tegnet en hjemmeside der forstiller RUC’s hjemmeside for informationer og 

data omkring Bachelor-og kandidatuddannelse. Inspirationen til tegningen kommer fra at se på 

RUC’s egen hjemmeside for at designe en komplet sammenligning. Scenen skal vise hvordan 

brugeren selv søger efter åbent hus hos RUC. I infoboksen på tegningen står der ”dato for åbent 

hus” med en pil der peger på boksen, for at vise at brugeren har tænkt sig at tag til åbent hus 

på RUC. 

I scene 4 bliver der præsenteret af en RUS-vejleder, produktet til åbent hus, det skal vise 

hvordan brugeren kommer i besiddelse af produktet.  

Scene 5 & 6 

 

 

I scene 5 springes der tilbage til RUC’s hjemmeside, hvor brugeren efter åbent hus skal oprette 

en brugerprofil til vores digitale produkt. Grunden til brugeren skal lave en digital bruger er, at 
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forsikre at produktet ikke bliver misbrugt af spams eller andre former for internetbaseret 

sabotage. Brugeren skal underrette; navn, email, mobil nr. og etc. Samt skal brugeren acceptere 

for terms & condtions for at godkende det sidste step inden der kan oprettes en profil til 

produktet.  

I scene 6 ser vi et spørgeskema som brugeren skal besvare, før brugeren kan få adgang til 

produktet, det er for at få informationer til undersøgelsen af hvor mange brugere vores produkt 

har fået og hvilke svar de vælger. De forskellige spørgsmål skal hjælpe os med at se hvilke 

slags personer der bruger vores produkt.  

Scene 7 & 8 

 

I scene 7 benytter brugeren produktet, produktet starter ud med at brugeren får fri vilje til at 

vælge hvilket sted på RUC de skal besøge først. I tegningen kan vi se at titlen på vores produkt 

”How to RUC” samt et par af de forskellige steder brugeren kan vælge; RUC-kantine, RUC-

Auditorium og RUC-Bar/Cafe.  

I scene 8 bliver der præsenteret den digitale udgave af RUC i produktet, hvor brugeren bliver 

vist som en digital udgave af sig selv. Det er anvist at brugeren er designet anderledes på 

tegningen, i en mere simpel udgave. På tegningen er der tegnet RUC-Kantine, som er inspireret 

fra RUC’s egen kantine. På tegningen skal brugeren vælge mellem forskellige muligheder som 

de normalt ville blive sat i den virkelige RUC-Kantine. Brugeren har mulighed for at vælge 

mellem at selvbetjening eller tjek ud ved kassen. De forskellige muligheder er taget fra egen 

erfaring at tag i RUC-kantine.   
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Scene 9 & 10 

 

I scene 9 bliver der tegnet i et POV (point of view) perspektiv fra brugerens synsvinkel. Det er 

for at vise at brugeren er i kontrol af produktet. På tegningen er der en boks til højre hjørne 

med tekst ”Info om kantinen”, som skal informere brugeren i de forskellige oplysninger og 

informationer omkring RUC’s kantine.  

I scene 10 forlader brugeren RUC-kantine, med forskellige muligheder; gentag state eller næste 

state. Det giver brugeren mulighed for at vende tilbage til det forrige område hvis de ville 

gentage forløbet eller spørger om mere information.  

Scene 11 & 12 
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I scene 11 har brugeren været igennem alle de forskellige områder på RUC, som er vist i form 

af tjekbokse der er sat flueben over. I boksen står der ”studieplads” som overfører brugeren til 

hjemmesiden med studieplads.  

I scene 12 ser man brugeren takke ja til studiepladsen, som bliver anvist tegnet et brev af 

godkendelse sendt til RUC. 

Scene 13 & 14 

  

I scene 13 møder brugeren en RUC-vejleder, der tager godt imod brugeren. I form for forståelse 

bliver vejlederen markeret med et RUC-logo på trøjen.  

I scene 14 ankommer brugeren og RUC-vejlederen til RUC’s hovedindgang, som bliver anvist 

med RUC’s ikoniske indgangsport. Indgangen er designet efter hvordan den ser ud i 2021 da 

opgaven blev lavet. 
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 Scene 15 & 16 

  

I scene 15 bliver brugeren præsenteret til forskellige områder af RUC-vejlederen på RUC-

campus. På tegningen genkender brugeren områderne fra produktet. Processen burde forbedre 

brugeren og give en mere tryghed og få dem til at føle sig velinformeret, før at brugeren starter 

på RUC. På tegningen er der tegnet det samme miljø som fra den digitale udgave. Det burde 

hjælpe læseren i forståelse af hvilken metode produktet giver. 

I scene 16 bliver brugeren introduceret til sin tryghedsgruppe, som RUC allerede har indført. 

Tegningen viser at produktet udnytter de forskellige værktøjer som RUC allerede har til 

rådighed. I tegningen præsenteres brugeren for sin tryghedsgruppe med en titel, hvor der står ” 

tryghedsgruppe” for at give klar forståelse for læseren. 
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Scene 17 & 18 

 

I scene 17 vender brugeren tilbage til produktet (How to RUC). Brugeren kommuniker sammen 

med sin tryghedsgruppe online. Det bliver anvist i tegningen med produktets navn i toppen af 

skærmen, samt med forskellige bokser der skal forestille bruger ikoner. 

I scene 18 ser vi brugeren kommuniker sammen med sin tryghedsgruppe angående 

studierelateret emner. Det bliver anvist på tegningen med at brugeren spøger ”Hej, nogen der 

har noter fra DK (Design & Konstruktion) og STA (Subjektivitet, Teknologi og Samfund)?”, 

som er de første 2 undervisningsforløb For nye studerende på HUMTEK. I tegningen svare en 

af brugerens tryghedsmedlemmer med ”ja, vi kan snak over teams, så kan jeg forklare det der”. 

Det viser hvordan en tryghedsgruppe kan hjælpe brugeren med en bedre studiestart, samt skabe 

et bedre social miljø. Til slutningen af tegningen svare et andet gruppemedlem ”jeg kommer 

om 2min, skal lige spise”. Det viser at brugeren har fået en bedre kommunikationskreds før 

begyndelsen af storyboardet.  
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Scene 19 & 20 

 

I scene 19 ser vi brugeren gå sammen med en anden person fra tryghedsgruppen, det skal 

fremvise at brugeren har forbedret sin sociale status siden starten af processen. Brugeren bliver 

tegnet med en taske med RUC’s logo for at fremhæve at brugeren er studerende på RUC 

I scene 20 sidder brugeren og snakker med en anden person som skal vise at hvilken fremgang 

brugeren har taget at bruge produktet. Tegningen af scene 20 er en modsætning for scene 1, for 

at vise hvilken påvirkning produktet har gjort.  

 

4. Empiri 
 

4.1 Interview med RUC-Præsten  

Ulla Pierri Enevoldsen, eller bedre kendt som RUC-præsten, er studenterpræst på RUC. Hun 

har været på RUC i 20 år og er ansat af Roskilde Stift som er en del af folkekirken. Det som 

hun primært beskæftiger sig med er samtaler der kan have en stor betydning for studerende på 

RUC. Grunden til at der er en præst på RUC, er at flere studerende har efterspurgt nogle mere 

eksistentielle samtaler, som kunne være omkring at de har mistet, altså dødsfald, sygdom osv. 

I stedet for at gå til psykologer, som er bedre til at magte tilværelsen, jamen så henvender de 

sig til Ulla, som er bedre til at afmagten træder ind. Selvom hun er uddannet præst og har været 

ansat som studenterpræst i 20 år, Så har hun ikke særlig mange religiøse samtaler, tværtimod 

taler hun med muslimer, hinduer og generelt alle forskellige former for mennesker. Hun nævner 

blandt andet i vores interview: 
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‘’Jeg taler med alle, der er ikke noget, normalt har jeg ikke samtaler som er religiøse, som 

sådan, det ret sjældent’’ (Enevoldsen, 2021)  

Så det er meget sjældent hun taler om religiøse samtaler og derimod om studerendes 

hverdagsproblemer angst, eller andre problemer som de studerende oplever.  

Af disse grunde, synes vi det var spændende at interviewe en person, der har så stor indflydelse 

på mennesker der henvender sig til hende, og fortæller om deres svagheder eller omkring deres 

problemer. I introperioden hørte vi fra flere tutorer sige, at vi på RUC har en præst. De nævnte 

også hurtigt at hun ikke kun er der for religiøse henvendelser men derimod, at man kan tale 

med hende om alt hvad hjertet begærer. Ulla havde også et oplæg omkring det at være præst 

på RUC, hvor hun fortalte hvad hun lavede og hvad hun gjorde for RUC. Så man kan sige at 

Ulla, har stor indflydelse på de elever vores målgruppe er hensat på i dette projekt. Hun har 

dybere samtaler med elever og hjælper dem med deres problemer, og da vores projekt 

omhandler social angst og hvordan terapi kan hjælpe på dette, så følte vi os nødsaget til at 

kontakte Ulla og spørge om vi kunne stille hende et par spørgsmål og blive klogere på, hvad 

hun laver. 

Dykker vi lidt dybere ned i vores Interview med Ulla, spørger vi hende om, hvordan at hun 

ville definere social angst. Inden interviewet havde vi ikke en klar definition på, hvad social 

angst var, så da vi spurgte hende indtil det svarede hun: 

‘’ Det er vel frygten eller angsten for at være i sociale forum, hvor der er folk der vurderer en 

eller kigger på en, mens man er til stede og man oplever en form for ubehag eller angst ved 

det, det er sådan den meget korte udgave, et typisk ubehag af andres angivelige vurderende 

blikke på en’’ (Enevoldsen, 2021) 

Så med udgangspunkt i hendes svar, siger hun det med ret omsorgsfulde meninger, og at hun 

har det syn på at mennesket er et meget følsomt individ og får et ubehag af andre individers 

vurderinger.  

Vi spørger efterfølgende ‘’Og hvordan behandler du det? hvordan gør du for at hjælpe folk?’’ 

(Enevoldsen, 2021) 

Hvor hun på aftrækket fortæller os at hun ikke er behandler. ‘’Altså jeg er ikke behandler, det 

skal lige understreges’’ (Enevoldsen, 2021) 
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Hun er ikke behandler, men derimod er hendes strategi at have en refleksion over en samtale 

om hvad det er der brænder på hos det enkelte menneske. Men den strategi vores kære præst 

har at gøre godt med er en form for personanalyse, og dermed snakke om personens ord, lidt 

ligesom en behovsanalyse. Ulla drager viden fra individet og dermed hjælper med at arbejde 

på de svære omstændigheder som individet nu har. 

‘’ Når der kommer en og siger at han eller hun har det sådan, så taler vi først typisk om hvem 

personen er, hvor kommer du fra hvilket liv har du haft, hvordan tænker du om dig selv. Hvis 

de ønsker det. hvordan har din families vurdering af dig været når i sidder derhjemme. Hvad 

har du oplevet i folkeskolen? altså sådan en form for undersøgelse af, hvad det er for nogle 

erfaringer vedkommende har.’’ (Enevoldsen, 2021) 

Vi kommer også nærmere ind på og definerer socialt angst via Ulla, men er der en kur imod 

det? Dette spørger vi Ulla om, og til det svarer hun:  

‘’Altså det kommer virkelig an på mange ting, for det første så er der socialt angst. Jeg ved 

ikke, defineres det som en psykisk lidelse? det gør det måske i dag, men en psykisk lidelse vil 

være alle mulige ting, det kan være man har diagnosen skizofreni, eller depression osv, hvis i 

spørger om man kan blive helbredt på en psykisk lidelse, så vil jeg sige til enhver. Ja, det kan 

man godt, men det er bare ikke alle der bliver det. Altså jeg tror man kan få det bedre i alle 

mulige sammenlign.’’ (Enevoldsen, 2021) 

Så Ulla mener, at enhver kan blive helbredt på angst og at man få det bedre i alle mulige 

sammenhæng, men der er også nogen der ikke gør, dette kommer vi nærmere ind på senere hen 

med et interview af Ernst, hvor han forklarer hvorfor netop dette kan være svært. 

Ulla mener desuden at det kan skabe en stor frygt det her med at blive afvist for meget. Men 

når vi taler om at blive afvist, så er det en form af at blive vurderet igennem sit liv, desto flere 

gange personer er blevet afvist, desto større chancer er der for ikke at prøve en gang igen, da 

man er blevet vurderet forkert flere gange. Dette kan sagtens have en påvirkning på om man 

tør bevæge sig ud på dybt vand igen. 

Og mest af alt, er det vigtigste for universiteter og skole generelt at de studerende trives i bedste 

vis. Hvis ikke de gør dette, kan der ske fatale konsekvenser både for skole og eleven, så det her 

med dårlig trivsel skaber en forværret ramme for den studerende. Vi nævner det for Ulla det 

her med hvor stor en påvirkning problemerne kan have for de studerendes studieliv. Til det 

svarer hun: 
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‘’Det tror jeg er svært, det er rigtigt svært hvis man oplever ting hvor man hele tiden skal 

kæmpe med en masse personlige eller private oplevelser af fejlene, det tror jeg kan gøre en 

bekymret eller ked af det, måske isoleret i værste fald. Jeg tænker åbenhed, men så kommer jeg 

med et forsøg på svar, åbenhed om hvordan man har det, kan måske hjælpe ikke i alle tilfælde 

men måske, det kommer an på så meget, hvordan man personligt hænger sammen.’’ 

(Enevoldsen, 2021) 

Og samtidig prøver hun at komme ind med et svar på hvad der måske kan hjælpe 

vedkommende, med henblik på åbenhed, det kan måske hjælpe. 

Vi oplever en større stigning i social angst, både på sociale medier, og sundhedsstyrelsen 

nævner dette igennem de sidste par år. (Bedre Psykiatri, 2019)  Flere rapporter viser dette og 

vi kommer også ind på dette og spørger Ulla, om der kommet flere studerende ind til hende. 

Til det siger hun at der er en stigning, men noget der også kom bag på os, var at hun beskrev 

samfundet på en speciel måde: 

‘’Jeg tror i har fuldstændig ret, altså at der er en stigning, og det er også det når jeg tænker 

tilbage så ser jeg også en stigning netop fordi altså vores samfund er indrettet på en måde hvor 

vi får at vide at vi konstant skal præstere, vi skal være den bedste udgave af os selv, vi skal 

være smarte, den rigtige kæreste, det rigtige studie, det hele. Og det er meget op til den enkelte. 

Den enkelte bærer rigtig meget på sine skulder mens vedkommende er meget ung, så får vi at 

vide, at vi skal shine osv. Det ligger et enormt pres, og hvad så hvis vi ikke kan? Så falder vi 

ret dybt, så mit indtryk er at hele den her konkurrencekulter, præstationskultur er meget kraftigt 

medvirkende til at vi får det dårlige, i det hele taget. Det noget møg syntes jeg’’ (Enevoldsen, 

2021) 

Ulla er træt af den her konkurrencekultur, det presser mennesket og alle andre personer til at 

være den bedste. Og hvis det ikke lykkedes, falder vi i et meget dybt hul, og da vi tænkte over 

det, kom vi frem til at, så smukt som det kan siges, beskrev Ulla det helt fantastisk. 

Ulla er jo ikke behandler, men når vi spørger ind til omkring sygdom på mennesker med angst, 

så svarer hun, at hun ikke vil kalde det en sygdom, da vi har diagnoseret rigtig mange ting og 

det er hun ikke tilhænger af. Men hun hjælper dem på den måde, af at være vidne til mennesket. 

Vi kommer tættere på et svar, og spørger så Ulla:  

‘’Kan du måske nævne? nogle der har forklaret om nogle symptomer de har haft? når de nu 

kommer hen til dig, med en psykisk lidelse. For eksempel socialt angst, hvordan påvirker de. 
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Bliver de simple? bliver de trætte? får de forhøjet puls og sådan nogle ting? hvad hører du?’’ 

(Enevoldsen, 2021) 

Til det svarer Ulla på nogle af de symptomer som de studerende nævner for hende således.  

‘'Altså forhøjet puls, tavs i sociale sammenhæng, virkelig bange i sociale sammenhæng for at 

sige noget. Begynder at svede alla det. det vil være nogle af de ting symptomer folk har talt 

om’’ (Enevoldsen, 2021) 

Ullas metode at hjælpe de studerende på er, at sidde og være en lytter overfor dem, hun fortæller 

selv at hun på en eller anden måde drager omsorg for vedkommende ved bare være vidne til 

det og ikke være afvisende. I mange tilfælde har disse brug for nogen til at høre deres historie. 

Hendes bedste råd til os unge studerende er at man skal huske på at alle mennesker er bange, 

og at folk har forskellige måder at ytre sig på, og at alle er fælles om det. Mennesket er et 

sårbart menneske så husk på at alle har fælles træk. 

‘’We are here together. Altså, så lad os være fælles om at turde i højere grad, at forholde os 

til at vi også er sårbare væsner. ik. Det er vi alle sammen’’ (Enevoldsen, 2021) 

Så man skal stadig huske medmenneskeligheden selvom vi lever i et konkurrencesamfund, Ulla 

mener bestemt at det bedste ville være mere opmærksom omkring andre personer, og dette på 

tværs af andre kulturer også. I Danmark har vi flere forskellige kulturer og ideologier og derfor 

skal vi som individer blive bedre til at acceptere hinandens forskelligheder 

Til slut i interviewet bliver der spurgt meget ind til det her om hvad man burde og bør gøre, 

hvilket giver den her bange anelse, og dette kunne betyde at mange får angst pga. vi lever i en 

præstationskultur. I Asien, hører man ofte om hvor dygtige de er, men der er også en bagside 

til det. Og det er, at selvmordsraten i de asiatiske lande er højere end de andre kontinenters, 

fordi de netop bliver lagt så stort et pres på. 

Dette Interview gav gruppen et god indblik på, hvad der kan forsage årsager til hvorfor der er 

social angst, gruppen lærte også at der er forskellige fortolkninger og holdninger til om social 

angst er en lidelse eller ej, derimod fik gruppen svar på stigningen i studerende som kommer 

ind til RUC-præsten omkring angst og andre former for problemer, og at RUC-præsten ikke er 

behandler men en lytter som er rar at tale med uanset hvordan den studerende ser ud. 

4.2 Interview med Bastian  

Bastian er et kendt ansigt på størstedelen af skolen og især på vores HumTek uddannelse. Han 

var en af de første personer man stiftede bekendtskab til grundet hans stærke oplæg med titlen 
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”Den sårbare studerende”, hvilket også var startskuddet på vores interesse indenfor dette emne 

som vi har valgt. Her fortalte han om sine egne historier og erfaringer, samt de problemer som 

andre studerende løber ind i under uddannelsen. Bastian studerer også selv på RUC, hvor han 

sideløbende sørger for god trivsel med sin titel som studiemiljøtutor. Her har han gjort meget i 

løbet af kort tid, hvor han løbende holder oplæg for netop at fastholde den gode tilværelse i 

blandt alle de studerende. Oplæggene foregår proaktivt, hvor de studerende kan svare på 

spørgsmål anonymt for at de i studierådet kan fastlægge rammerne for den gode trivsel.  

Af disse grunde nævnt ovenfor, mente vi at Bastian var en god kandidat at interviewe til vores 

projekt. Måden vi gjorde det på var at udarbejde et semi-struktureret interview med nogle 

forarbejdede spørgsmål. Vi vidste godt på forhånd, at interviewet nok ville gå lidt udover de 

spørgsmål vi havde lagt for dagen, hvor vi gjorde brug vores spørgsmål som en guide under 

interviewet, for at holde os på den rette sti. Vores spørgsmål startede ud med, at Bastian blev 

spurgt ind til at give en klar definition på hvad social angst er, som vi kunne bruge til at 

understøtte vores opgave og danne en fælles forståelse i opgaven for, hvad vi mente problemet 

er og hvordan vi kunne arbejde imod en mulig løsning.  

” I helt grove træk, så tror jeg du vil kunne bruge et enkelt ord og det er ubehag.” (Winther, 

2021) 

” Det jeg har mødt oftest, er den grundlæggende underlæggende overbevisning om, at man 

ikke er god nok. Og det kan være i mange sammenhænge. Det kan være på arbejdet, det kan 

være på studiet, det kan være i familien, det kan være blandt venner, eller bare i samfundet 

generelt. ” (Winther, 2021) 

Bastian har snakket med en masse studerende som har oplevet lidt modgang i studiet, hvor vi 

dertil kunne høre, hvad der egentlig forårsagede disse ting og om de sammen var kommet frem 

til nogle metoder som har hjulpet dem. Disse situationer om angst og andre psykiske lidelser 

kan føles anderledes hos alle, men vi kom frem til, at alle folk nok kender til det med at tænke 

lidt for meget over ubetydelige ting. Så vi alle kan nok godt sætte os ind i, hvordan det er, 

hvilket ikke er ensbetydende med, at alle har haft konstateret det på noget punkt.  

” Det der med at føle sig sårbar på en eller anden måde, altså det nogle der oplever det meget 

"få gange", og der er nogle der oplever det hele tiden. Og den reelle sociale angst tror jeg 

kommer ind når man oplever det ofte. Så er det der jeg vil mene, uden at være faglært inden 

for emnet og sådan noget, men det er der jeg vil mene at man har social angst.” (Winther, 

2021) 
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Vi kom frem til at social angst er noget der starter, eller er forårsaget af begivenheder eller 

situationer som man har oplevet førhen. Dertil fik vi fortalt at det hele rent faktisk bunder i en 

ting, nemlig den grundlæggende overbevisning om, at man ikke er god nok. Metoderne til at 

bekæmpe disse tanker og symptomer var igen svært at smide facitstreger under, da det igen 

kan være forskelligt hvad der virker på hvert individ. Men dog gav Bastian et meget godt 

eksempel på, hvordan man kan træne sig selv.  

” Forestil dig at det ligesom at du er bange for højder. Det der med at du kan vænne dig til 

højder, på et eller andet tidspunkt så er du i gåseøjne ikke bange for højder længere, men det 

er du faktisk. Du har bare lært at overbevise din hjerne om at du ikke er det. Fordi det er nogle 

naturlige instinkter, der ligger så dybt i dig at det ikke nødvendigvis er noget du kan ændre 

på.” (Winther, 2021) 

Som nævnt tidligere, så har Bastian og hans team af studiemiljø tutorer, gjort vildt meget ud af 

at folk skal have det godt på uddannelserne. Her bliver der især lagt vægt på det første år, eller 

den såkaldte ”first year experience”. Grunden til at der bliver lagt så meget vægt på det første 

år er, at de netop ved, at mange nye studerende kan opleve et paradigmeskift i deres liv når de 

starter på RUC, hvilket især kan blive svært for nogle som kæmpe med social angst.  

” Det er der, dem der dropper ud efter de dropper ud fordi de dumper eksaminer, men dem der 

dropper ud indenfor det første år de dropper ud fordi "det her var ikke mig".   

Og hvis ikke du er kommet godt med fra starten på både det faglige og det sociale, så er der 

altså en større sandsynlighed for at du dropper ud indenfor det første år. Og det er der at det 

bliver farligt, hvis du har problemer med det sociale. Fordi så er det at du risikerer 

grundlæggende at lave skade på din egen uddannelse, på en eller anden måde. ” (Winther, 

2021) 

 

Herefter kom vi lidt mere ind på det teknologiske aspekt, hvor vi fortalte ham og vores eget 

projekt og viste ham vores storyboard for at give en idé om, hvordan vi havde tænkt os at vores 

produkt skulle bruges. Da gav Bastian os et nyt synspunkt på vores produkt som vi ikke havde 

tænkt så meget over før.  

” Hele pointen er bare at, du kan ikke få folk til at bruge noget medmindre de føler at de har 

et behov for det. Og 9/10 der har det svært, tror jeg, vil ikke erkende at de har det svært, og vil 

ikke erkende at de har et behov for det … Jeg tror i skal snyde dem, snyde dem til at det ikke 
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henvender sig til... at det er lidt en ulv i fåreklæder. Godt gammeldags ordsprog. ” (Winther, 

2021) 

Denne udtalelse fra Bastian fik os til at indse, at et produkt rettet mod folk som har det svært 

nok aldrig ville blive til noget, i en verden hvor det kan være svært at indrømme disse ting. Det 

er desværre stadig et tabu emne i dagens Danmark, selvom vi flere gange har lagt vægt på, hvor 

meget at det fylder i samfundet. Med det sagt, så er vores målgruppe stadig ikke ændret, mens 

vores designløsning af vores produkt derimod er blevet. 

Dette interview gav gruppen et meget godt indblik i, hvad der er essensen i dette problem, samt 

hvilke metoder og hjælpemidler der virker, som kunne inddrages i vores projekt. Det gav os en 

idé omkring, at vores projekt skal bruges til at folk kan slappe af og være dem de er, netop fordi 

at de har en karakter som afspejler dem, men nødvendigvis ikke ligner eller lyder som dem. 

Det håber vi og Bastian, ville kunne få de studerende til at slappe mere af og ikke tænkte på 

førstehåndsindtryk, men mere på at være dem selv.  

4.3 Interview med Ernst 

Ernst er kendt som lektor på Roskilde universitet, samt har han en uddannelse indenfor 

psykologi og teknologi, hvor han specialisere sig inden for sammenkoblingen mellem 

teknologi og mennesker. Ernst er en af de få psykologer, som arbejder med mennesker og 

teknologi, som også gør ham til en oprigtig kilde at få stillet spørgsmål til, samt modtagelsen 

om information ift. påvirkninger af teknologisk eksponeringsterapi. Vores interview med Ernst 

kom mere i retningen af en vejledning af vores Virtual reality, som et eksempel på en design 

løsning til nye studerende på RUC.  

Vi stiller spørgsmålet til Ernst “Kender du til teknologier, som har været brugt til social angst, 

hvis ja kan du forklare hvilke?”. Her forklarer Ernst “ Jeg kender til et tidligere projekt, hvor 

de har brugt individer til at deltage i en “simulation”, hvor det er specifikke situationer, hvor 

der ikke har været det bedste resultat. Derudover mener jeg at man ikke kan koble social angst 

med teknologi, da der foregår nogle menneskelige processer i vores hjerner, som vi slet ikke 

kender til og hermed kan man ikke ændre det input og output man får.” (Schraube, Interview 

med Ernst, 2021) 

Denne udtagelse af Ernst fik os til at overveje, hvor meget menneskelig psykologi der foregår 

i den menneskelige hjerne, som gør det endnu mere besværligt at kunne hjælpe folk med social 

angst. Dette for os til at overveje om det overhovedet er muligt at kunne hjælpe individer med 

social angst via teknologisk eksponeringsterapi.  
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Herudover forklarer Ernst han kender en person, som arbejder i Australien, hvor han har været 

med til at bygge en app til folk der har sociale lidelser. Appen foregår således at individet 

snakker med appen, hvor appens output til samtale er baseret på en algoritme støttet af kunstig 

intelligens. Ernst fortæller således “ Ved brugen af en app, som du skaber sociale relationer til 

at medføre til et mere anti socialt liv i den virkelige verden” (Schraube, Interview med Ernst, 

2021).  Dette fik gruppen til at spekulere over, hvorvidt det overhovedet er smart at skabe en 

virtuel start på RUC, grundet den manglende sociale interaktion der er når et individ starter på 

en uddannelse. Dette kunne forsage en dårligere trivsel for de nye studerende, da de ikke får 

mulighed for at kunne deltage på fx sociale aktiviteter, som Rustur eller den generelle 

dagligdag på Roskilde universitet. 

Ernst forklarer at vi skal være forsigtige når vi arbejder med folk, der har social angst grundet 

en masse etiske problemer der kan opstå, hvis der bliver sat for meget fokus på de unge med 

social angst. Dette kan gøre at de enkelte individer føler sig sat i en bås udenfor de andre 

“normale” unge mennesker. Dette fik os til at tænke på, om hvorvidt vi skulle ænder på vores 

målgruppe fra individer med social angst til alle nye studerende, som modtager muligheden for 

at kunne deltage digitalt i introugen, hvor vi indirekte hjælper dem, som faktisk har social angst. 

(Schraube, Interview med Ernst, 2021)  

Ud fra vores interview med Ernst kan vi konkludere at vores interview begyndte at hælde mere 

over i en form af vejledning til vores projekt. Grundet at Ernst er ekspert indenfor området, 

hvilket gav os mulighed til at ændre vores tilgang til projektet. De overstående citater og 

forklaringer blev mere brugt som en hjælp til at genoverveje konsekvenser og ulemper der kan 

være ved brug af vores designløsning.   

    

4.4 Unge med angst på Roskilde universitet 

Ifølge artiklen ”Angst spænder ben for studerende på Roskilde Universitet” skrevet af Niels 

Overgaard Christensen, kan det det store mænge gruppearbejde på RUC være en stor 

udfordring for de studerende. 

”»Jeg synes, RUC er et tveægget sværd. For på den ene side går RUC rigtig meget op i det 

sociale, og det er mega fedt; det gør, at man føler sig inkluderet. Men det bevirker til gengæld 

også, at der kommer meget fokus på det sociale, så netop hvis man har svært ved det sociale, 

fylder det mere på RUC end på for eksempel KU«, siger Jeanet Schwartz Kuhlman Andersen 

fra den Humanistiske Bachelor.” (Christensen, 2018) 
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I modsætning til Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner, er der meget fokus 

på gruppe arbejde igennem hele studiet forløbet. Dette er grundet at der både er gruppe projekt 

for hvert semester der skal afleveres, eksaminerne til de forskellige fag har gruppearbejde 

inkluderet og fagene har gruppearbejde inkluderet i undervisningen. Alt dette kræver sociale 

interaktioner med sine medstuderende, som kan være en stor ballast hvis man døjer med social 

angst.  

Psykolog Santos Paz Peréz, som er tilknyttet studenterrådgivningen på RUC siger også, at han 

har lagt mærk til at stigning i antallet at studerende med angst på RUC.  

”Det er et symptom på, hvordan vi møder andre mennesker, fordi man føler, at man skal 

præstere over for dem”.  

Han mener at der er mere pres på de studerende nu til dags, da unge har mere fokus på at skulle 

være glade og perfekte. De sammenligner sig med deres medstuderende, og føler det som et 

nederlag der presser deres psykiske helbred, hvis de ikke kan leve op til det faglige og sociale 

niveau de sætter på sig selv ift. deres medstuderende. Fokusset bliver fjernet fra de emner der 

bliver arbejdet med fagligt, da de unge stresser over hvordan andre ser på dem. 

En statistik fra Studenterrådgivningen på RUC viser også at angst er en ting der fylder meget 

på universiteterne i Danmark. En fjerdedel af alle studerende i Danmark der søger til 

Universitets psykologen, søger derhen på grund af problemer med angst. (Christensen, 2018) 

4.5 Fablab besøg 

Vi havde planer om at besøge ”Fablab” på RUC. Grunden til dette besøg var at prøve deres 

VR-udstyr, se hvordan det fungere i praksis, få noget førstehånds læring om teknologien selv 

samt høre dem der står for Fablab om de kunne forklare os lidt om, hvordan det hele fungere. 

Vi fik dog ikke afprøvet deres udstyr, men vi ved fra workshopforløbet ”Unbuilt City” i Design 

og Konstruktion, at det er muligt at kreere en verden ude fra et punkt i Google Maps, og derefter 

træde ind i denne verden gennem VR-teknologien.  
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5. Empiri analyse  
 

5.1 Processen gennem Projektet 

Processen af projektet startede officielt tirsdag den 7. september, sidste dato i gruppedannelsen 

i starten af semestret. Gruppen blev dannet på fælles interesse til sammenspillet mellem 

teknologien og mennesket, samt udviklingen af det senmoderne samfund. Rækkefølgen af 

processen startede med at finde et problem som skulle løses, som Ernst Schraube sagde i 

oplægget til subjektivitet, teknologi og samfund ”Technology is a means to an end” (Schraube, 

Subjektivitet, teknologi og samfund (STS 1), 2021). Inden starten af semestret, blev der 

brainstormet i gruppen til mulige problemstillinger.  

De fleste fra gruppen var enig om at finde en løsning der skulle hjælpe nye studerende på RUC 

til en bedre studiestart for at formindske antallet af frafald. Selvom RUC har et meget effektiv 

2 uger lang introperiode der hjælper meget studerende til en bedre forståelse af campus. Ville 

en digital udgave af RUC hjælpe nye studerende, som ikke havde mulighed for at komme til 

introugen. Teknologien VR var især et nøgleelement for at bringe det mest realistiske i hensyn 

til at gengive RUC på en virkelighedsnær og naturtro måde for brugeren.  

5.2 VR RUC & første prototype 

Første prototype var at designe og konstruere et digitalt miljø ved hjælp af VR-teknologi. Ideen 

kom fra at finde en problemløsningsmetode for de nye studerende på RUC, til at se campus på 

Roskilde Universitet uden at møde fysisk op til intro-ugen. Designprocessen gik på at guide 

brugeren, der har socialangst til at se campus digitalt for at skabe et klart overblik i et stille 

miljø.  

Prototypen gik på anvendelse af et GO-Pro kamera i et 360 ° synsvinkel af forskellige områder 

på RUC Campus. Grunden til brugen af Go-Pro kameraet, var for at fremvise hvordan det 

kunne forstille sig at være inde i den virtuelle reality-verden af RUC-campus. Optagelserne af 

de forskellige steder på RUC skulle præsentere både sociale og faglige områder der kunne være 

vigtig information. De forskellige steder der var planlagt at blive optaget var for eksempel; 

RUC-kantine, det kongelige bibliotek, bygning 8.1 & 8.2, RUC-auditorium, RUC bar/cafe og 

RUC-student hub(studievejledning). Stederne som RUC bar/cafe skulle vise brugeren et mere 

socialt miljø på RUC. Efter skulle optagelserne vises til forskellige forsøgsbrugere, for at det 

kunne give feedback om de forskellige områder fra RUC var informationsrig og velfungerende 

for emnet. 
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5.3 Fra VR RUC til metaverse  

Tilgængeligheden af VR gør det også svært, da vores produkt ikke ville kunne bruges af alle. 

Teknologien i VR er endnu ikke så udbredt og er heller ikke helt billig, hvilket betyder at alle 

nye studerende nok ikke har det til rådighed. Vi har derfor valgt at designe produktet en 

smule anderledes, dog med henblik på, at det skulle kunne bruges i en form for VR-univers 

som skal bruges til eksponeringsterapi.  

Gennem arbejdsprocessen, blev der dannet en forståelse for at skifte platform for produktet. 

Efter første periode af midtvejsevaluering, blev der stillet indforståelse for at skifte produkt, 

fra lave et digitalt virtuelt reality miljø af RUC til et metaverse verden med multiple choice 

muligheder på computeren. Grunden til skiftningen af platform var på grund af et 

usikkerhedsmoment, omkring hvordan produktet kunne komme gennem til flest mulige 

brugere. Tilgængeligheden af VR gør det også svært, da vores produkt ikke ville kunne bruges 

af alle. Teknologien i VR er endnu ikke så udbredt og er heller ikke helt billig, hvilket betyder 

at alle nye studerende nok ikke har det til rådighed. Vi har derfor valgt at designe produktet en 

smule anderledes, dog med henblik på, at det skulle kunne bruges i en form for VR-univers 

som skal bruges til eksponeringsterapi. 

Efter midtvejsevalueringen blev der brugt tid på at finde på en ny kommunikationsplatform der 

kunne bruges til at fremvise RUC på en mere optimal måde for brugeren. Der kom forslag med 

en løsning først at flytte de forskellige fungerende ideer fra vores VR-prototype til vores nye 

platform. Løsningen var at flytte prototypen til en PC-platform, samt sigte efter en større 

målgruppe end kun nye studerende der har social angst. PC-prototypen skulle fungere som en 

velkomst til alle der var interesseret i at se RUC, og få dem der har social angst til få en følelse 

af selvudførelse. I interviewet med Bastian Winther Danielsen, forklarer Danielsen at hvis man 

camouflerer redskabet i produktet, der skal hjælpe hovedgruppen med social angst. Ville det 

giver en selvudførelse og personlig realisering at man medhjælper sin sociale angst. I 

interviewet sammenligner Danielsen at brugeren der bruger vores produkt, som når man koger 

en krabbe:  

 

” Det er fuldstændigt ligesom hvis du vil koge en krabbe, du putter en krabbe ned i koldt vand 

og så skruer du langsomt op for temperaturen, fordi krabben kan ikke mærke forskellen på 

vandet, og til sidst er det kogende vand og den dør, den ved ikke at den dør” (Danielsen, 2021).  
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Metoden er, at brugeren der har social angst, får den nøjagtig samme behandling gennem 

produktet som brugeren uden social angst. Forskellen er bare at produktet tager de forskellige 

aspekter fra samarbejde og tryghedsskabende forhold der kommer fra rusvejledningen.  

Multiple choice produktet fungerer at brugeren genlever RUC digital på forskellige områder 

på campus ligesom VR-prototypen, med forskellige funktioner og valgmuligheder. Når 

brugeren kommer til de forskellige fase, har de muligheden for at se og interager med 

forskellige valgmuligheder. Det kan for eksempel være som set i storyboardet en digital udgave 

af RUC-kantine. Brugeren har muligheden for at gennemgå de forskellige faser eller gå videre 

til næste fase. Som prototype til produktet, designes der et storyboard af hvordan en bruger 

ville anvende produktet. Samt hvilken positiv effekt brugeren får ud af at bruge produktet.  

5.4 Storyboard 

 For at danne overblik over produktet, blev der designet et storyboard. Storyboardet var en 

stærk måde at visuelt præsentere vores omstillingsproces for vores produkt. Storyboardet 

fortalte det ønskede resultat der var i tanke når produktet var sat i brug, samt hvilken anlæggelse 

produktet skulle udnyttes for brugeren. Storyboardet blev også udnyttet som et redskab, til at 

fremvise en klar forståelse til de eksperter i de forskellige interviews. 

5.5 Interviews med eksperter  

Under arbejdsprocessen blev der undersøgt hvilke slags ekspertkilder der skulle bruges til 

produktet. De forskellige eksperter skulle være betydningsfuld for emnet omkring social angst 

blandt nye studerende. I starten af produktprocessen blev der søgt efter eksperter med en 

baggrund på emnet af at hjælpe studerende på RUC. De første 2 eksperter der blev søgt efter, 

var Ulla Pierri Engvoldsen og Bastian Winther Danielsen. Engvoldsen er RUC-præst og har 

haft meget erfaring med at hjælpe nye studerende og medarbejdere på RUC med problemer 

som for eksempel; social angst. Danielsen har præsenteret forskellige oplæg med hvor vigtigt 

problemet med social angst er for en positiv trivsel på RUC’s miljø. Efter at få mere data og 

forståelse omkring social angst fra de første interviews, blev der sigtet efter en mere faglig 

perspektivering på emnet. Ernst Schraube som er professor på RUC for social psykologi og 

teknologi. Formålet var at få en faglig indblik på produktet, samt sammenspillet mellem 

teknologien og mennesket.  

5.6 Mislykket interviews  

I starten af december måned var der planlagt en tur til Psykiatrisk Center i Odense. Desværre 

blev turen forhindret, af stigningen af Coronavirus (COVID-19) tilfælde i december måned 
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2021. Planen var at se på Psykiatrisk Centers behandling af social angst med VR-teknologi 

som et behandlingsværktøj. 

5.7 Fravalget af spørgeskema  

I starten af projektet, var der udtænkt at lave et spørgeskema til at kaste lys på problemstilling. 

Spørgeskemaet skulle give data omkring hvor mange kender til debatten omkring social angst 

blandt nye studerende. I spørgeskemaet starter det ud med let besvarende spørgsmål som for 

eksempel; hvor gammel er du? Hvilket køn er du? Har du været til åbent hus? Spørgsmålene 

er lette at besvare for at tiltrække deltagerne til de mere komplicerede spørgsmål. Den sidste 

del af spørgeskemaet bedes deltageren om et åbent svar som for eksempel; Hvorfor tror du at 

social angst rammer de nye studerende? Tror du, at social angst rammer de nye studerende? 

(ja/nej) hvis ja, hvorfor? 

Argumentet for at undlade at bruge spørgeskemaet til vores endelige produkt er fordi et 

spørgeskema ikke er effektivt til emnet. I interviewet med Bastian Winther Danielsen og Ulla 

Pierri Engvoldsen, bliver det snakket om at social angst er et kompliceret ord at beskrive, fordi 

social angst er forskelligt fra person til person. Så argumentet for ikke at bruge et spørgeskema 

står på begrundelse for at de forskellige svar fra spørgeskemaet ville ikke kunne bruges som 

pålidelige data.  

Spørgeskemaet bliver nu brugt som en del af profiloprettelsen til produktet af ”how to RUC”. 

For at skabe data omkring hvor mange bruger selve produktet og hvilken slags målgruppe 

bruger produktet. 

 

5.8 Begrundelse for interviews  

I oplægget fra Subjektivitet, teknologi og samfund omkring hvordan man bruger etnografiske 

metoder til analyser forholdet mellem mennesker, teknologi og hverdagsliv af Mikkel Billie. I 

oplægget snakkede Billie omkring benyttelserne af kvalitativ og kvantitativ tilgang af et 

interview, samt hvordan man laver et godt interview. Grunden til at vi har interviewet de 

forskellige videns personer som; Ulla Pierri Engvoldsen, Bastian Winther Danielsen og Ernst 

Schraube, er for at danne en detaljeret forståelse for personers forestillinger, holdninger, 

motivationer, oplevelser osv. hvordan man hjælper og interager med individer der har social 

angst. Valget af de forskellige videns personer, kommer fra vores undersøgelse omkring hvilke 

værdier de har, til at hjælpe folk med social angst. I interviewspørgsmålene er der fokus på 
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hvilken forstand social angst kan fortolkes fra forskellige synsvinkler, om det er videnskabeligt, 

psykologisk eller etisk perspektivering.  

Udvalget af de forskellige videns personer var taget ud fra det data som ville udvikle projektet. 

Ulla Pierri Engvoldsen, arbejder som RUC-præst for Roskilde stift, og grundlaget for 

interviewet med hende var at bringe en forståelse for hvordan det er at snakke og rigtig lytte 

sammen med personer der for eksempel har social angst. Bastian Winther Danielsen, som 

studerer på RUC og arbejder som studiemiljø tutor for RUC. Forklarer den komplekse 

forståelse bag social angst og hvilken historie RUC har haft for at bringe lys til emnet. Vores 

formål fra interviewet med Danielsen var at få en bedre forståelse for hvad social angst er som 

udgangspunkt og hvordan det skal gribes an i forskellige metoder. Interviewet med Ernst 

Schraube handlede om at få en forståelse fra et professionelt standpunkt, som uddannet 

teknologisk socialpsykologi. Meningen bag interviewet med Schraube, var at få en formaliseret 

indblik på sammenholdet mellem teknologi og mennesket i vores projekt. Omkring den 

realistiske funktionspåvirkning det har på vores brugere.  

En vigtig opgave for vores interviews var at fremvise vores produkt for videns personerne, for 

at give en klar og velinformeret forståelse for vores projekt. Derfor lavede vi et storyboard der 

fremviste hvordan vores projekt ville udføres aktuelt. Metoden bag fremvisningen var at spøger 

eksperterne omkring deres holdning til vores projekt, angående det realistiske koncept bag 

projektet. Feedbacket fra interviewende var med til at ændre på projektets proces og synsvinkel.  

 

5.9 Endelige produkt 

Fra starten af vores projekt var planen lave et produkt som en VR-verden hvor ny studerende 

kunne få en rundtur igennem RUC. Efter vores interviews er vi dog nået frem til, at nye 

studerende med angst ville se det som værende for overvældende, og det ville virke som et for 

målrettet design mod lige præcis dem.  

Vi har derfor valgt en PC-platform metaverse design som alle ansøgere og studerende kan gøre 

brug af, men at det er tilrettelagt med henblik på at dem med social angst vil få mere ud af 

produktet.  

Produktet har vi planer om at skulle reklameres for når RUC holder åbent hus. Her vil det blive 

beskrevet at vil være en ekstra rundvisning af RUC, så ansøgere kan se RUC’s forskellige 

faciliteter. Mulige ansøgere kan herefter inden de tager valget om at søge ind på RUC, få login 

oplysninger til vores produkt. 
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Produktet vil være starte ved indgangen til Roskilde Universitet, hvor brugeren får mulighed 

for at vælge hvilke lokaler/faciliteter de vil se på campus først. Stederne vil være faciliteter 

som RUC-baren, kantinen og de forskellige studieretningers bygninger. 

 

 

Her er blandt andet kantinen som de kan gå rundt og se, samt kunne klikke på 

kantinemedarbejderen og få information omkring priser, menuer og andre relevante 

oplysninger om steder. Brugeren vil kunne gentage denne proces og se de forskellige steder så 

mange gange de lyster. 

Hvis der bliver takket ja til studiepladsen, vil den unge nu få muligheden for at få en tur igen 

fysisk, her med en vejleder som vil være med på turen og ville kunne forklare mere om de 

forskellige steder på RUC. Denne rundvisning vil være mere dybdegående, og brugeren vil 

også blive introduceret til hvordan de første introuger er på RUC, samt få tildelt en 

tryghedsgruppe. Tryghedsgruppen vil være andre unge og en vejleder, som kan lave online 

aktiviteter inden den fysiske studiestart – dermed kender brugeren allerede nogle andre 

studerende når de møder op første dag på RUC. 

Formålet ved Multiple choice delen er at dem der benytter sig af det, vil blive klædt bedre på 

til en eventuel studie start, da de vil have set de forskellige steder inden at de møder fysisk op, 

og denne genkendelighed vil forhåbentligt afhjælpe noget af den frygt eller angst den unge har 

inden de skal møde fysisk op. Samtidigt vil brugeren allerede kende nogle der starter samtidigt 

med dem fra deres tryghedsgruppe, og derfor ikke føle sig helt alene når de er startet. 
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Diskussion 

Hvad har vi lært? (Teori) 

Vi har lært gennem teori indsamling at social angst er et stigende problem blandt både voksne 

og unge i Danmark. Vi har erfaret at psykiske lidelser er den største folkesygdom i Danmark, 

og en rapport fra 2018 foretaget blandt voksne i EU, at 16,9% har en psykisk sygdom i 

Danmark, hvor 6% af dem er i angstkategorien. (Psykiatrifonden, 2021). 

Vi er også blevet bekendt med at måden undervisningen på Roskilde Universitet er struktureret, 

kan gøre det ekstra udfordrende for dem har forskellige former for angst symptomer, da de 

sociale interaktioner har et stort fokus på RUC. Dette er grunden til den store mængde af 

gruppearbejde både på kurserne og de semesterprojekter der skal afleveres hvert semester. 

(Christensen, 2018).  

Angst er naturlig reaktion i kroppen som alle kan opleve, og det stammer af at kroppen kan 

mærke en frygt hvor den herefter vil opleve forskellige symptomer som for eksempel 

hjertebanken, rødmen eller sveden.  

Der er flere forskellige behandlingsmetoder til dem der døjer med angst, og disse inkluderer 

kognitiv adfærdsterapi, eksponeringsterapi og i som noget nyt eksponeringsterapi ved hjælp af 

teknologi som en virtuel verden med brug af VR-briller. Eksponerings terapi er den ældste 

terapi form inden for området, og blev opfundet af Joseph Wolpes i 1950’erne, som han kaldte 

”Systematic desensitization” (McGlynn, 2002). Hans fremgangsmåde for at behandle angst 

bliver stadig brugt den dag i dag, med eksponering af den angst/frygt der døjes med sammen 

med afslapningsteknikker. 

I nyere tid er teknologien blevet inkorporeret som behandlingsmetoder for psykiske lidelser. 

VR-ekponeringsterapi er blandt andet blevet brugt i på Telepsykiatrisk center i Odense siden 

2018. Her bliver den samme teknik brugt ligesom den Wolpes fandt på, dog bliver individet i 

behandlingen ikke udsat fysisk for frygten, men det er gennem en virtuel verden med VR-

briller på. Telepsykiatrisk i Odense har også siden 2013 gjort brugt af internetbaseret terapi. 

Først som et forskningsprojekt som viste sig at være en succes, hvorefter unge siden 2015 har 

fået tilbud om at tage denne terapi form.  

Vi kan altså se at i Danmark at teknologien er begyndt at blive en ekstra brik til hjælp i 

psykiatrien, da de gamle terapiformer er blevet ”opgraderet” ved hjælp af teknologien. De 

gamle dele fra eksponeringsterapi og kognitiv adfærdsterapi, bliver altså bundet sammen med 



 

 
47 

internettet, og at samfundet går mere i den virtuelle retning fremfor den fysiske, også indenfor 

psykiatrien. 

VR-Teknologi: Der bruges 4 nøgleelementer når der skal skabes en Virtual reality verden, for 

at skabe det mest realistiske og genkendelige verden, så brugeren føler sig tilpas i miljøet. Det 

vigtigste vi har lært ved teorien bag omkring Virtual reality er kombinationen af de 4 

nøgleelementer, som skaber det behagelige miljø for de individuelle bruger af Virtual Reality. 

Derudover har vi lært at skabningen af et virtuelt Roskilde Universitet, vil både tage en enorm 

mængde af tid og ressourcer før det ville være muligt at kunne bruge det som vores 

designløsning til en nemmere start på Roskilde Universitet. Dernæst så valgte vi også at gå 

mere i retningen af et multiple choice scenarie (metaverse), som gav os et mere overskueligt 

produkt at arbejde på. 

 

Hvad har vi lært? (Empiri) 

Interview med RUC-Præsten: Her havde gruppen afholdt et interview RUC-Præsten hvor vi 

fik en masse viden omkring, hvad socialt angst er. Derudover fik vi et indblik i, hvordan det er 

at afholde en samtale med en person, som føler sig sårbar. Ulla ændrede vores syn på hendes 

arbejde, da hun fortæller at det er alle slags mennesker hun taler med når de har brug for det. 

Det er ikke nødvendigvis folk der har social angst eller en psykisk lidelse, men også individer 

der bare har en dårlig dag. Udover dette, gav RUC-præsten også gruppen en ny ide, som var, 

at dette projekt ikke kun skulle bruges til dem med social angst, tværtimod kunne det bruges 

til alle mulige slags lidelser, såsom, autisme, PTSD osv. Dette gav gruppen et bedre indblik i, 

at der var flere former for angst, og flere studerende / personale der har det svært med at være 

i egen krop, og her kunne man prøve at genleve de svære oplevelser måske, og forbedre det 

step for step.  

‘’ Det er en super god ide, og hvor det også er en god ide som jeg tænker i ikke har tænkt så 

meget over, måske nødvendigvis, det er overfor folk som lider af autisme spektrummet, forstår 

i hvad jeg mener? fordi der er jo netop det med at man kan blive meget meget frygtsom/angst 

i forhold til det ukendte.’’ (Enevoldsen, 2021) 

Interview med Ernst: Derudover afholdte vi et interview med Ernst Schraube er en, hvor vi 

fik en del konstruktivt feedback omkring, vores designløsning, hvor han fortalte b.la vi skulle 

passe på med at tage alt for store projekter i hånden, hvor der ikke er nok tid gennemføre en 
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prototype. Ernst er uddannet psykolog, derfor gav det os mulighed for at stille spørgsmål som 

omhandlede den menneskelige hjerne og, hvordan vi opfører os i social kontekst. Derudover 

forklarede han konsekvenserne ved at være social i en virtuel verden, kan for skynde endnu 

mere social angst eller generelt dårligere social adfærd. “Folk er meget ensomme, selvom det 

har været nemmere kommunikere med hinanden.” 

Interview med Bastian: Vi fik en del ud af interviewet Bastian, som blandt andet gjorde at vi 

ændrede målgruppe fra at være med fokus på kun dem med social angst, til alle nye studerende 

der starter på RUC. Grundet dette var at han mente dem som har det svært, 9/10 gange ikke vil 

erkende at de har det svært og derfor fravælge at bruge vores produkt. Da han også selv har 

døjet med angst, fik vi også et førstehånds syn på hvordan han har bearbejdet sine udfordringer 

som gav os noget andet viden end bare ren teori læsning om angst. Han mente blandt andet 

” Der er jo også alle dem der køre med "face your fears” for eksempel. Den er jeg altså ikke 

så stor fan af, fordi jeg mener ikke nødvendigvis at man skal stå overfor sin frygt for at 

anerkende at man har den." (Winther, 2021).  

”Face your fears” er jo hele fremgangsmåden bag eksponeringsterapi, og den form for 

behandling virkede han ikke særligt begejstret for. Han var dog enig i at meditation og 

afslapningsøvelser var en hjælp for at bearbejde social angst, som også er en del af den 

traditionelle eksponeringsterapi. 

 

Hvad har vi lært? (Metode) 

Interviews som metode 

Siden starten af vores projekt var vi alle enige om at vi gerne ville have interviews med 

eksperter gennemført. Fremgangsmåden skulle være gennem metoden som Kvale og 

Brinkmann beskriver den i ”Udførelse af et interview”. (Steinar Kvale, 2009) 

At bruge interview som en metode til empiri indsamling, vil vi klart gøre brug af i fremtidige 

projekter. Metoden gav os flere forskellige holdninger fra de interviewede til både vores design, 

hvordan vores teori skulle forstås og deres egen personlige erfaringer de har haft, med unge 

der døjer med social angst. Disse holdninger var især brugbare da vores projekt er rettet mod 

studerende på RUC, og alle vores ekspert interviews var med personer der har haft en masse 

års erfaring på RUC. 



 

 
49 

Samlet fik vi gode svar på vores spørgsmål til de arbejdsspørgsmål vi havde fremlagt, og vi fik 

også god feedback til hvad de syntes om vores endelige design. Dette gjorde også at vi for 

eksempel fik ændret vores målgruppe for designet til ikke at kun være rettet mod unge med 

social angst, men alle nye studerende der søger ind på Roskilde Universitet.  

Storyboard 

Under processens konstruktionen af den anden prototype af projektet, lærte vi at bruge 

forskellige designmetoder, som for eksempel storyboardet. Storyboardet var en effektiv 

metode, hvor vi lærte en håndterlig måde at bygge vores projekt uden at lave en materiel 

prototype. Metoden gav et godt overblik over hele produktet, samt kunne det bruges til 

fremstille en bedre præsentation til de forskellige interviews med eksperterne. Storyboardet 

blev også brugt til at vise hvilken slagsmålgruppe vores produkt sigtede efter, samt hvilken 

påvirkningsresultat det havde for brugeren der benyttede produktet.  

Colored Cognitive Mapping (CCM) 

Brugen af CCM som en teknik, gav os en god fremgangsmåde til at finde eventuelle løsninger 

på vores problemstilling. Vi lærte at metoden giver os et mere nuanceret billede af vores 

problem, da årsagerne og konsekvenserne til problemet kan være mange, og mange flere end 

vi havde tænkt over da vi lavede vores problemstilling til at starte med. Af den grund lærte vi 

også at der ikke nødvendigvis kun er en løsning til et problem, men at der kan være mange 

forskellige løsninger.  

På baggrund af vores problemkort (CCM), nåede vi sammen frem til mulige løsninger til vores 

problemstilling. Disse blev brugt som inspiration til vores endelige design, som er illustreret 

gennem et storyboard. 
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Konklusion: 

Vores problemformulering er: 

• Kan vi med teknologisk eksponeringsterapi hjælpe nye studerende med social 

angst?   

I henhold til vores problemstillinger så kan vi konkludere at, definitionen af social angst er den 

her følelse af ubehag som vi alle har mærket på egen krop. Når man kommer ud for sociale 

sammenhænge, hvor man er bange for at gøre noget pinligt eller være genert overfor andre 

mennesker. Det er en naturlig følelse vi alle har i kroppen. Problemet med social angst er dem 

der ikke kan styre det og føler den her form for ubehag flere gange, der kan påvirke dem til 

sådan en grad, at de har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det rammer især 

unge mennesker, som både på baggrund af ting de har oplevet, men også på grund af presset i 

dagligdagen, kan få disse symptomer som drager paralleller til social angst. Presset om at man 

hele tiden skal være den bedste version af sig selv, men samtidig har man idéen om at man 

aldrig er god nok. 

Behandlingen af angst kommer i to overordnede kategorier. Den første er medicinsk 

behandling, hvor man gør brug af antidepressiv medicin. Den anden gøres med 

samtalebehandling, såkaldt kognitiv terapi hvilket har vist sig som værende den mest effektive. 

Under kognitiv terapi finder vi eksponeringsterapi som er form, hvor man smider individet i en 

situation der fremmer angstfølelsen. Individet presses ud i sådanne situationer der gradvist 

bliver forstærket, for derefter at kunne danne en tryghedsfornemmelse under denne session. 

Herunder kommer der nye teknologier såsom eksponering igennem VR eller metaverse.  

Virtual Reality eller VR er en verden der er skabt fuldkommen virtuelt, hvilket også ligger af 

navnet. Det giver dig en visuel oplevelse i en tredimensionel verden, som du også kan 

interagere med. Teknologien bag VR består af fire hovedelementer, der til sammen er med til 

at skabe hele oplevelsen for brugeren. Der er både fordele og ulemper forbundet med brugen 

af VR. Den største fordel ved det er, at man kan danne samlingspunkter hvor folk kan mødes 

virtuelt, hvilket også er den primære funktion som vi går efter. Ulemperne kan være 

afhængighed af at være i en virtuel verden, der kan føles meget bedre at være i end den rigtige. 

Med den empiri som vi har anskaffet os i løbet af opgaven, så mener vi dog at fordelene helt 

klart overskygger ulemperne. 

VR eksponeringsterapi er ved at blive et kendt emne indenfor psykiatriens rammer. Hvis vi 

drager en beslutning på baggrund af teorien, så ville denne form være en ideel metode at bruge 



 

 
51 

mere indenfor behandling af social angst. Vi kom aldrig ud til Telepsykiatrisk Center i Odense 

og fik desværre ikke afprøvet det. Vi ved dog at de har benyttet det siden 2018 og at 

reaktionerne skulle være positive.   

Vi tror på at eksponeringsterapi ved hjælp af teknologien kan hjælpe nye studerende med få en 

bedre studiestart på videregående uddannelser. Det kan være en hjælp for dem at interagere 

med miljøet på studiets faciliteter via en form for metaverse, for at få en genkendeligheds 

fornemmelse af stedet når de møder fysisk op selv. Man skal dog bare passe på at der ikke 

bliver skabt et produkt der gør brugeren afhængig af det virtuelle, men i stedet gøre det til et 

springbrændt ud til den fysiske verden. 

Perspektivering 

Interviews 

Da dette emne er meget abstrakt og vi i gruppen ikke vidste så meget til de psykiske lidelser i 

starten samt de forskellige hjælpemidler som bliver implementeret i sundhedssystemet, så var 

det uhyre vigtigt at vi fik færdiggjort vores interview i starten. Da det meste af vores opgave er 

bygget på teori samt meninger/holdninger hos folk som har oplevet de har psykiske lidelser på 

egen krop, så kunne vi have klaret det fleste interviews i starten for allerede der at danne os 

overblik over hvordan vores opgave skal formes. Dog har det ikke været det største problem, 

fordi man netop altid indfanger ny viden i takt med at vi kommer dybere ind i vores opgave. 

Det gør at vi ser tingene i et andet perspektiv og kan stille flere af de ”rigtige” spørgsmål, som 

vi kan bruge bedre i vores opgave. Vi havde valgt at interviewe folk som har snakket og 

”hjulpet” mennesker på vej som har oplevet disse psykiske lidelser på egen krop, da vi gerne 

ville komme helt ind til problemets kerne. Dog fik vi ikke nået ud til Odense, der netop arbejder 

med eksponeringsterapi til at hjælpe folk med psykiske lidelser, hvilket nok ville have en masse 

gode ting som vi kunne inddrage i vores rapport. Lige dette interview fik vi ikke nået, da vi 

allerede var langt inde i opgaven og vi ikke fik aftalt et møde i tide inden corona igen tog over. 

Produkt 

Når man sidder så længe og arbejder med et produkt, så kan man nogle gange blive blind på 

sine egne fejl. Vi følte i starten at vi havde en rigtig god idé med et rigtig godt produkt, men 

finder hurtigt ud af at de første idéer kræver meget mere end hvad man egentlig tror. Vores mål 

med en VR-verden var nok lidt for meget at gabe over. Man vil dog altid møde folk som ikke 

synes om ens produkt, eller som vil fortælle dig hvorfor det ikke virker, hvilket er her at man 
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ikke. Derfor ærgrer vi os lidt i gruppen over, at vi ikke havde en prototype som vi kunne 

afprøve. Det kan være svært at få andre folk, som ikke har siddet med det så længe som vi har, 

til at se idéen og visionen som vi har bag vores produkt. Den kritik vi har fået i løbet af opgaven, 

har ændret vores måde at gribe produktet an på med henblik på designet, hvilket har hjulpet os 

godt på vej. Det er bare vigtigt at man holder fast og arbejder konstruktivt i stedet for at skyde 

ens idéer, hvilket ikke var tilfældet i starten, da vi alle havde delte meninger. Det var lidt svært 

at finde rundt i til at starte med hvilket produkt vi skulle gå med, men efter et par møder hvor 

vi brainstormede og tog et kig på vores CCM, så kom vi frem til en fælles løsning hvilket er 

den i læser i opgaven her. 

 

Prototype 

Vi havde planlagt at lave en form for prototype af vores produkt, grunden til at vi ville lave 

dette var for at afprøve produktet blandt de nuværende elever, og efter afprøve det på de nye 

elever, men da projektarbejdet ligger i december måned, fandt vi det meget svært at afprøve 

produktet på nye elever, da de fleste opstartsklasser starter januar eller september. Formålet 

med det var også at få noget mere fakta på hvem der har Social angst, dette ville vi gøre med 

en form for anonymt Avatar system, så brugerne er en Avatar i metaverset, sådan ville de efter 

vores meninger være den person som de har lyst til at være, hvilket vil fjerne det pres, 

individerne har på deres skuldre, og ville lette dem fra at tænke over hvad der er rigtigt og 

forkert, her giver vi dem også nogle multiple choice situationer, hvor individerne kan svare, og 

finde ud af, hvad der måske / måske ikke er rigtigt eller forkert. 

Feedback er også en stor faktorer her, havde vi udgivet prototypen, ville vi straks få bedre 

indblik i tallene og statistikkerne, udover det, havde vi, via vores interview med Ernst, erfaret 

at der både kan være dårlig og gode oplevelser gennem metaverset, de dårlige kunne blandt 

andet, være at individerne bliver fanget inde i metaverset og ikke rigtig udvikler sin sociale 

angst, de gode kunne være at de bliver selvsikre på sig selv, men der vil altid være fordele og 

ulemper, og derfor ville et forsøg med prototypen være rigtig godt. 

Spørgeskemaer 

I starten havde vi lagt en plan omkring at sende et spørgeskema ud til unge studerende, vi havde 

spørgsmålene klar, både med ekspertinterviewene, og elevspørgeskemaet, sagen var den at vi 

ikke havde en rigtig platform til at nå ud til eleverne, og derfor var det oprigtig svært for 
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gruppen at anskaffe sig data. Det havde været en rigtig god ide at få sendt de her spørgeskemaer 

ud, da det ville give et bedre indblik i vores teori om, at social angst er en stigende lidelse, og 

med egen dataindsamling havde det bevist vores pointe bedre. Og da man får delte meninger 

omkring feedbacken, så ville vi ud fra tilbagemeldingerne af de flere forskellige holdninger, 

rette på vores produkt, og forbedre det. 
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